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BLAD V A N DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

OPGELET ! 
Het telefoonnummer der re-
daktie, S. Dupuislaan 110 te 
Anderlecht, is veranderd. 

Vroeger : 02/134898 

THANS 
02/231198 

BEHEER : Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TIL 11.82.1 C VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

IEDER ZIJN WAARHEID: 

BRT-CHEF ^ÊWKÊL^ftË^fT • 

DER 3 PARTIJEN! 
O m 19 uu r donderdag s tonden vier verveelde poli t ieagen
t e n voor de ingang van het B R T - g e b o u w te Eisene. O m 
half acht waren het er een hele hoop geworden, uiterst 
w a a k z a a m en aktief. De V . U . h a d twee dagen tevoren 
aan directeur-generaal V a n den Bussche laten weten, dat 
zij zich zou aanbieden om deel te nemen aan (( Ieder zijn 
waarhe id ». Of om een verklar ing te krijgen voor de wei
ger ing van de B R T . 

Iets voor acht stapten 
volksvert. Mattheyssens en 
Toon van Overstraeten het 
gebouw binnen. Vlak achter 
de ingang was een kordon 
opgesteld van geüniformeer
de suppoosten die de identi
tei tskaart van iedere bezoe
ker eisten en een lijstje — 
tot en met de geboortedatum 
— aanlegden. Terwijl de drie 
woordvoerders van de « gro
t e » partijen in « Ieder zijn 
waarheid » langs een donke
re garage aan de achterkant 
van het gebouw binnenge-
mnokkeld werden, t racht te 
de VU-afvaardiging een BRT-
woordvoerder te pakken te 
krijgen. Het toeval kwam 
hen daarbij flink ter hulp : 
een argeloze, niets-vermoe
dende directeur - generaal 
Van den Bussche stapte op 
een gegeven ogenblik door de 
hal en werd tewoord gesteld 
— één been in de liftkooi die 

hem naar veiliger oorden 
moest brengen. 

In de hal, voor de liftkooi, 
onder de blitzlampen van de 
filmende Fons Robberechts 
en tussen een groep druk-
schrijvende perslui is het dau 
toch" — nadat dhr directeur-
generaal begonnen was met 
te zeggen dat er niets te zeg
gen viel — tot een lang, hef
tig maar steeds hoffelijk ge
sprek gekomen. 

Dhr Mattheyssens verklaar
de dat hij mr Van der Eist 
— weerhouden in de Kamer 
waar hij op dat ogenblik een 
V.U.-amendement verdedigde 
— kwam vervangen om deel 
te nemen aan het TV-debat. 
Dhr dir.-gen. betreurde dat 
zulks niet mogelijk was, 
waarop hem de vraag gesteld 
werd waarom hij — thans 
een jaar geleden — aan mr 
Van der Eist een uitnodiging 
voor het debat richtte, waar

om die uitnodiging achteraf 
werd ingetrokken en waarom 
sindsdien de V.U. uit het de
bat geweerd blijft. 

Dhr Van den Bussche 
trachtte een tijdlang handig 
aan deze beslissende vraag te 
ontsnappen maar liet zich 
uiteindelijk in de hoek dr i j 
ven en verklaarde DAT DE 
DRIE GROTE PARTIJEN 

HET BOEK DER MAAND 
Eindelijk — niets te vroeg ! — is de abonnementev
in de enkele nahinkende arrondissementen dan toch 

ook op dreef gekomen. Gedurende de maand maart ge
schiedde de aangroei vayi nieuwe ahonnenten vlugger dan 
ïn januari en februari : onze laatste kouwerige p)-opagan-
disten schijnen dus definitief de winterkwariieren de rug te 
hebben toegekeerd. 

Hel werd oak tijd ; inmiddels 
immers heeft een lid van -het zgn. 
« zwakke geslacht » hen allemaal 
voor schut gezet door in maart bc-
elag te leggen op hel vierde uBoi'K 
der maand». 

Mevrouw Gilberte Verslrepen, 
General S ling ene gerlaan 117 te 
Deurne-Anlwerpen, speelde hel 
klaar om op SI dagen lijds negen-
dertig abonnementen te maken. 

We wensen haar reeds nu van 
harte proficiat voor de schitteren
de wijze waarop ze alle sterke 
jongens van onze propaganda-
ploegen een lesje heejt gegeven; 
over een paar dagen mng ze een 
briefje van de rrdii.-tie verwach
ten. 

Deurne ligt m hi.1 uir. Ant
werpen en gelukkig slaat me-
vrouw Verslrepen er daar niet 

alleen voor : hel ganse arrondisse
ment heeft een lojfelijke inspan-
/,//!(/ gedaan om zicJi liaar waardig 
te lonen. Naast Anlweipen horen 
nog enkele andere arrondissemen
ten - meestal « vasle waarden » in 
de abonnemenlenslag - op ons 
erelijstje. In alfabetische volgorde: 
Aalst (opletten echter voor de drie
maandelijkse hernieuwing Ij, 
Brugge, Hasselt, Mechclen, Roese-
lare en Tongeren. Vooral de twee 
Weslvlaamse en de twee Limburg
se arrondissementen slaan in deze 
lijst een goed figuur , zij bewijzen 
dat de abonnemenlenslag gevoerd 
wordt in gans « hel land dat Ug> 
lussen de zee en de heide » / 

Met daarin echter nog een paar 
« onderontwikkelde gebieden ». 
Gaat het daar wérkelijk niet zon
der ontwikkelingshulp ? 

ZICH VERZETTEN TEGEN 
DEELNEMING VAN DE V.U. 

Voor de eei'ste keer in een 
jaar van praten, schrijven en 
onderhandelen werd aldus 
aan een afvaardiging van de 
V.U. officieel het « waarom » 
verklaard. 

Er komt nu eindelijk klaar
heid in de zaak : een jaar ge
leden zwichtte de BRT — 
waarschijnlijk om het pro
gramma te redden — voor het 
veto der groten. Dit veto ligt 
ook vandaag nog aan de ba-
zis van de BRT-weigering om 
de VU tot het debat toe te la
ten. Maar er is een nieuw ele
ment : nu de grote partijen 
voelen dat de publieke opinie 
zeer gevoelig en negatief rea
geert op hun ondemokratisch 
veto, trachten zij hun ver
antwoordelijkheid te ontwij
ken. Zij laten de hele verant

woordelijkheid aan de BRT; 
nadat de directeur-generaal 
hen een jaar lang ter wille is 
geweest, laten zij hem thans 
vallen als een baksteen. 

Bij het veto der « groten > 
t.o.v. de V.U. is nu nog de on
dankbaarheid der « groten > 
t.o.v. de directeur-generaal 
gekomen. Het is niet aan ons, 
daar uittermate over te treu
ren : de BRT krijgt haar loon 
voor haar zwakheid en haar 
onderdanigheid. 

Inmiddels kwam «Ieder 
zijn waarheid» op het scherm: 
geen mens in heel Vlaanderen 
die nog enig geloof hecht aan 
deze schijnheilige titel en aan 
het debat. 

Volgende week komen we 
op deze zaak uitvoeriger te
rug in ons blad. Op een niet 
nader te bepalen datum 
trouwens ook elders. 

verder 
in 
dit 
nummer 

nieuwe kansen en een n ieuw gevaar, biz. 16 

kuns t en kui tuur , bIz. 10 

kampernoel ies als oorlogsbuit , bIz. 8 

werkloosheid in gods o w n counlry, b!z. 7 

medeplicht ig, blz. 5 

de v .« . in federaaal perspektief, blz. 3 
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VLAAMSE B.S.P. 

Waarde Redaktie, 

Naar aanleiding van tiet — trou
wens zeer goede ! — artikel van 
dhr. E. Slosse « Vlaamse B.S.P. 
waarheen ? », wil ik doen opmer
ken dat deze opvolgingsci'isis bij 
de Vlaamse socialisten niet pre
cies van deze tijd is. 

Als ik mij even op mijn eigen 
herinneringen en ei-varingen be
roep en mij verplaats naar het 
Gent van einde — de — dertiger 
jai"en, liggen de door dhr. S'.osse 
aangehaalde verschijnselen er ook 
zo maar voor het oprapen. 

Het klimaat werd in die tijd be
heerst door de schaduw van Va
der Anseele en door Gust Baltha
zar : hun manipulaties met de 
centen der arbeidersspaarders 
enerzijds, en anderzijds de mil
joenen der stad Gent die gebruikt 
werden om de aandelen der partij
bonzen in de Bank van de Arbeid 
In-extremis te redden, hadden een 
diepe kloof geschapen tussen de 
« leiders » en de «aankomelingen», 
Jn casu de jongeren van de S.A.V. 
(Sodalistischo Arbeidersjeugd 
Vlaanderen). 

Deze kloof werd uiteindelijk zo 
onoverbrugbaar, dat het tot een 
open konflikt kwam tussen partij
leiding en jeugdbeweging. 

Het is niet mijn bedoeling een 
historiek te gaan maken van dat 
geknoei, gemanoeuver en broodro-
Ting. Wel lijkt het mij de moeite 
waard om eens, een volle genera
tie later, even na te gaan wat er 
geworden is van het toenmalige 
jeugdkader, dat men logischerwijze 
en toch in de BSP-leiding zou 
moeten terugvinden. 

Een eerste groep, en m.1. veruit 
de grootste, heeft zich ontgoocheld 
en verbitterd uit de aktieve poli
tiek teruggetrokken. Dat hierdoor 
een waardevol potentieel aan voor
uitstrevende jongeren is verloren 
gegaan, hoeft wel geen getoog. 

Een tweede groep, weliswaar 
minder talrijk, maar daarentegen 
heel wat fanatieker, heeft kordaat 
het roer omgegooid. Het zou wel 
de moeite waard zijn eens na te 
gaan hoeveel repressieslachtoffers 
uit het Gentse oorspronkelijk uit 
de S.A.V. en dergelijke zijn voort
gekomen ! Ze beschouwden niet 

voor niets Rik de Man als een der 
weinige partijbonzen waarmee nog 
iet.s aan te vangen was. Wilt ge 
namen ? Gaston de Vos, Tomme-
lein, Edgard Delvaux... 

Dan was er natuurlijk ook nog 
een derde groep : de profitaris-
ten, die zwegen en een baantje 
kregen. De vaandeldragers ? Ik 
geef u twee voorbeelden : Thuur 
De Sweemer en Amedee De Keu
leneer. Verdere kommentaar over
bodig ! 

T.v.d.B - Bioissel. 

ONTSLAGEN 
Mijne Heren, 

Ondergetekenden, kaderleden en 
medestichters der V.V.B.-afdeling 
Schoten, hebben de eer gezamen
lijk him ontslag aan te bieden uit 
de Volksbeweging. Zij zullen ver
der, zoals reeds voorheen het ge
val was, aktief medewerken in de 
Volksunie, de Vlaams-nationale 
partij. 

De reden van dit ontslag is de 
houding der V.V.B.-leiding op het 
jongste kongres te Leuven, waar 
het federalisme verketterd werd 
voor een vage en dubbelzinnige fe
deralisering. Het federalisme was 
op weg de slogan te worden voor 
de Vlaamse beweging na de oor
log. Het was dit woord, dat dui
zenden jongeren kon begeesteren. 
Het had een positieve inhoud ge
geven aan de extreme vleugel der 
vlaamsgezinden, die voor negativis-' 
ten waren uitgescholden. 

Zij menen dat niet de V.V.B, 
een pragmatische houding dient 
aan te nemen, doch dat zij, als 
drukkingsgi'oep, zo ver mogelijk 
moet duiTen gaan, en haar ideeën 
zo klaar mogelijk moet u'ten. De 
V.V.B, dient het pragmatisme over 
te laten aan de politieke partijen. 

Het is bovendien de overtuiging 
van ondergetekenden, dat de zo 
gevreesde onthouding van links, 
die toch een feit was in de V.V.B., 
door deze ommezwaai niet zal ver-
andei-en. Integendeel kan men 
vaststellen, dat juist in de radi-
kale partij, die de Volksunie is, 
linksen zowel als rechtsen (voor 
zover deze termen nog zin heb
ben), schouder aan schouder strij
den voor hun nationalistisch 

ideaal, voor politieke en sociaal-
ekonomische struktuurhervormin-
gen. Het spook der « verzuiling » 
werd daar verjaagd. In de V.U. is 
geen sprake van « minorizering 
der vrijzinnigen » ! 

Ondergetekenden vragen zich af, 
welke duistere machten achter de 
schermen hebben gespeeld (en 
meer bepaald te Meohelen), en la
ken ten scherpste de weinig demo-
kratische houding van het bestuur 
op het V.V.B, kongres, waar elke 
poging tot amendering of wijzi
ging der besluiten (die trouwens 
niet door de kongressisten werden 
gestemd), in de kiem is gesmoord. 

De houding der V.V.B, valt 
niet te begrijpen indien zij de 
drukkingsgroep boven de partijen 
wil blijven, die radikaal-Vlaamse 
verwezenlijkingen moet afdwingen. 
Wellicht past het tot slot de oude 
René De Clercq aan te halen : 

« Rekening, regeling, werk van 
duur; weg met de voogden ; zelf
bestuur ! » 

V.V.B. - Schoten. 

Redaktie : Wij ontvingen nog 
talrijke brieven in deze zin. 

Plaatsgebrek belet »ns echter er 
meerdere af te drukken. 

MESSJESBOND 

« iC DIEN» 
Waarde Heren, 

De Vlaamse Meisjesbeweging 
viert haar gouden jubileum op Be
loken Pasen te 14 urn- 30 in het 
Klooster te Mere (Aalst). Ze stel
de dit jubeljaar in het teken van 
Vondels vers « Een puycksteen is 
wel slypens waert! ». 

Daar het ons mangelt aan adres
sen van oud-leden zien wij ons 
verplicht op U 'n ijeroep te doen 
teneinde van U te verkrijgen dat 
U ons jubelfeest in een paar regels 
zou aanmelden, eraan toevoegende 
dat de oud-leden dringend worden 
uitgenodigd en zich gelieven te 
laten mschrijven bij de alg. leid
ster : Bernsdet Libbrecht, Molen
straat 52, te Avelgem. 

B.L. 

Ked. — Hiermee is aan het ver
zoek voldaan. 

Langs deze weg reeds : allerhar
telijkste gelukwensen bij het ju
belfeest van 4eze zo verdienstelijke 
meisjesbond ! 

DR PAARDEKOPER EN 
OVERMAAS 
Geachte Redaktie, 

Op zaterdag 20 april e.k. vindt 
In het Eüropa-Huis (kasteel van 
Borgharen) in Nederlands-Lim-
burg een Overmaas-studiedag 
plaats met op het programma : 

Om 10 uur 30 : opening door Dr 
H.J.G. Waltmans, directeur van 
het Europa-Huis. 

Om 10 uur 45 : inleiding door de 
h. J. Gouvernem-, voorzitter van 
de Bond der Vlamingen van Oost-
België, over « Socia'e en econo
mische toestand in Overmaas »; 
waarna discussie. 

Om 12 uur 30 : middageten. 
Om 14 iiur : inleiding door Dr. 

P.C. Paardekoper over « Taalkun
dige en historische situatie van 
Overmaas », waarna discussie. 

Om 16 uur : s'ïuiting. 
Men bereikt Borgharen Ijest vla 

Maastricht, vanaf het station 
EMAO-bus lijn 5 om 10 uur 05 tn 
de richting GeuKe, aankomst 
Borgharen 10 uur 17, of per auto 
vanuit Maastricht richting Limmel 
en dan langs het Julianakanaal 
over de sluis naar Borgharen. 

Van uit Tongeren wordt een 
specla'e bus ingelegd. Hij zal deel
nemers opnemen te Tomgea-en-
station (8 uur 45), Sluizen (8 uur 
55), Vlsé-plaats (9 uur 20), 's Gra-
venvoeren - kerk (9 uur 35), Moe-
lingen - grenspost (9 uur 40). 

Prijs van de reis vanuit Lim
burg : 60 P, vanuit Voerstreek : 
30 F. 

Wie mee wil reizen stort voor 
17 april genoemd bedrag (op 
strookje vermelden « Reis Borg
haren van uit ... ») op P.C.R. 
5338.48 van « Bond der Vlamingen 
van Oost-België », Ha.s£e!ts3steen-
weg 41, Tongeren. 

Wie de toestand in Overmaas 
beter wil kennen, wie verlangt te 
werken voor de redding van dit 
bedreigd gebied, schrijve dadelijk 
in door melding van naam en 
adres aan Europa-Huis, kasteel te 
Borgharen (Ned. Limburg). 

De kosten van deze dag bedra
gen 130 F per persoon (inleldlüp 
gen, maaltijden en koffie inbe
grepen). Bij aankomst betalen. 

J.G. - Tongeren. 

LUSTRUMKONGRES 
« HET PENNOEN » 

Op zaterdag 6 april heeft te 
Brussel het eerste lustrumkongres 
van « Het Pennoen » plaats. 
Het welgevulde programma van 
het kongres, dat wordt voortgeze-
ten door oud-senator Adiel Debeuo-
kelaere, voorziet volgende referar 
ten : 

10 uur 30 : de ekonomische en 
sociale betekenis van de Vlaamse 
taalstrijd — door Mr. A. Roosens, 
sekretaris van het Vlaams Akü»-
komitee. 

14 uur : een Vlaams zoeklicht 
op de Europese integratie — dooc 
Mr. V. Dewachter, hoofdbestuurs
lid V.V.B. 

16 uur : forum over de Vlaam
se Beweging en de wereldvrede 
R.S. Callewaert, Mark Grammens, 
Staf Verrept. 

ADe vergaderingen gaan door in 
het lokaal « Graaf van Egmont >, 
Van Praetstraat 28. Het kongres 
is toegankelijk voor alle belang
stellenden. 

Voor kongreskaart (20 F), mid
dagmaal (60 F) en koffietafel (20 
F) storten of overschrijven op 
postgiro 4990.2 van L. Van CTalck -
Schepdaal 

G o l c Veui: 
GLAZEN en MONTUREN. 
Gratis voor veaeterdefh 
H.irslelling»'' •" ^'"1'" "eiVhuis. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd OptieVer — 

Xerkstraat . 58 — A n t w e r p e n 

( le l B.u.b. op ti<i huUnummef !) 

Tel i foon: iS.U.ttZ 

1 0 % lor l ing op vwtoon deier. 

Zelfs de kraaien brengen 
hel uil : 

i 

V 

De s c h o o n s t e g r o n d e n l i ggen in S p a n j e . 
A a n het m o o i s t e s t r a n d v a n de M i d d e l l a n d s e zee 

In l ich t ingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan , 232, Be rendrech t . 

',~ ' - ""— r~ ' " ** - " " " 

'.-•w iiLiiriM j.iu.r-i»..s.. •• "rniüiiini »itl"mriTrnS)èM 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

W a c h e n h e i m a a n de 

W e i n s t r a s s e . 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FIJNKOST pvba 

P o t h o e k s t r a a t 142 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38 54 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken hel goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Loolens Koekelara 

hop en mout 
"2rkoper voor Aaisl en omgeving : 

Norber t De Ga nek. W a t e r t o r e n s t r a a t 10 Aalst 
Tel : 053/21667 
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DE VOLKSUNIE 

IN FEDERAAL PERSPECTIEF 
V A N EEN DER MARKANTSTE PERSOONLIJKHEDEN UIT 
DE HEDENDAAGSE VLAAMSE BEWEGING ONTVINGEN 
W E ONDERSTAANDE TEKST MET HET VERZOEK, HEM 
ALS LEZERSBRIEF OP TE W I L L E N NEMEN IN ONZE 
VRIJE TRIBUNE. 
H O E W E L W E NIET ALLES ONDERSCHRIJVEN W A T IN 
HET ARTIKEL VOORKOMT MENEN W E TOCH, DEZE BE
LANGRIJKE TEKST ONVERKORT OP DEZE BLADZIJDE 
TE MOETEN BRENGEN. 
IWE DANKEN DE SCHRIJVER VOOR Z IJN AKTIEVE BE
LANGSTELLING IN DE TOEKOMST VAN ONZE PARTIJ. 

Welke verwachtingen mo
gen wij koesteren t.a.v. de 
voltooiing van de politieke 
Vlaamse Beweging ? 

Uiteindelijk moeten wij op
timist zijn. De geschiedenis 
van twee repressies heeft be
wezen dat men Vlaanderen" 
niet klein krijgt. Waar één 
tak brutaal werd afgesneden,' 
schiet telkens des te kracht i
ger een nieuwe scheut om
hoog uit de oude stronk. 

In 1963 s taan wij verder 
dan in 1939 : de Vlaamse Be
weging is algemener en rui
mer geworden. Op alle gebie
den van het openbaar leven 
moet men er rekening mede 
houden. 

Het is mogelijk dat wij nog 
een zekere tijd tot een posi
tieoorlog worden gedwongen. 
Het is niet onmogelijk dat wij 
plaatselijke nederlagen boe
ken. Het is echter ook niet 
uitgesloten dat wij sneller 
dan wij het ons voorstellen 
zelfbeschikkingsrecht ver
werven. Dit is dan de eind
meet want eenmaal zover, 
maar niet vroeger, mag er be
weerd worden : nu hangt het 
verder van ons zelve af ! 

Wat dan met de Volksunie, 
in een Vlaanderen dat zelf 
over zijn lot beschikt ? (voor 
zover eender welk volk zich 
totaal zelfstandig kan ach
ten) . 

Het is in dit perspectief dat 
men de V.U. nu moet zien ! 

Is zij slechts een afge
scheurd extremistisch vleu
geltje van de C.V.P. dat op 
tijd en stond, met eer en glo
rie en politieke mandaten ge
tooid, terugkeert tot de 
schaapstal ? 

Is zij alleen maar een fla-
mingantische zweep voor de 
partijen, die alle bestaansre
den verliest zodra het federa
lisme bereikt is ? 

Of zal zij in het parlement 
van een Vlaamse deelstaat 
een klein (groter dan nu) ul
t ra-rechts conservatief « na
tionalistisch » partijtje zijn ? 
De partij van de gedecoreer
den die de strijd gewonnen 
hebben en dan maar verder 
in lengte van de hun reste-

mde jaren Vlaams patriotis

me, d.w.z. in dit geval 
Vlaams «staatsnationalisme», 
beoefenen ? 

Het is noodzakelijk dat de 
V.U. zich zou bezinnen over 
deze vragen. 

M.i. moeten alle hiervoor 
geformuleerde stellingen ra
dicaal met NEEN worden be
antwoord. 

In een Vlaamse deelstaat 
zal het cement van de Vlaam
se strijd die ons te hoop 
dreef, niet -meer aanwezig 
zijn. De losgelaten Vlamingen 
zullen heftig onder mekaar 
gaan ruzie maken en dit zal 
aangestookt worden door on
ze tegenstrevers : « Je ziet 
het nu, he ! » 

Misschien zal er een hevige 
strijd tussen kerkelijkheid en 
vrijzinnigheid oplaaien. Zeker 
strijd tussen alle mogelijke 
economische opvattingen en 
streekbelangen, zodra wij on
ze pot zelf moeten koken. 

Er bestaat een gevaar dat 
een onregeerbaar k l e i n 
Vlaanderen de dupe en de 
speelbal • zou worden van de 
machten die ons nu verdruk
ken en die dan op deze wijze 
onrechtstreeks hun verdruk
king zullen trachten voort te 
zetten. 

Dan begint pas de taak van 
het ware volksnationalisme 
en van een ongetwijfeld in 
deze conjunctuur versterkte 
Volksunie. Dan krijgt haar 
naam waarde en betekenis 
als centrum-parti j . 

• Volksunie 

cent rum-par t i j 

Ik beweer niet dat zij een 
kleurloze centrumgroep zou 
moeten zijn die, zoals de li
beralen nu, het spel bedrijft 
van tussen twee « blokken » 
in te maneuvreren voor eigen 
partij-voordeel. 

Een centrale partij in 
dienst van het volksbelang ! 
De partij van de Vlaamse so
lidariteit en verdraagzaam
heid die boven het gewoel van 
de groeps- en machtsbelan
gen uitsluitend het algemeen 
belang dient. De massa-kie
zers, die het onmiddellijk ei
gen voordeel nastreven, zal 

zulke partij niet winnen want 
zij zal wellicht tegen de dok
ters de volksgezondheid, te
gen de commerganten de fis
kale eerlijkheid, tegen de 
aandeelhouders de economi
sche expansie, tegen de Ho
gere Geestelijkheid de vrije 

- culturele ontplooiing te be
hartigen hebben. 

Zij zal meer de partij van 
de « plichten s dan van de 
« rechten » zijn — maar zij 
zou In de numerieke verhou
dingen in vele gevallen de 
doorslag kunnen geven... en 
daardoor Vlaanderen dienen 
nadat zij zulks als «zweep-
part i j» heeft gedaan. 

De gemakzucht van boeren, 
arbeiders, ambtenaren, spe
culanten en winkeliers zal zij 
niet strelen, maar het steeds 
groter wordende politiek-rij-
pe bevolkingsdeel en de jeugd 
zal zij met zich hebben. De 
grote meerderheid van de 
kiezers zullen ook in een 
Vlaamse deelstaat wel in hun 
onderscheiden «schaapstal
len » blijven hangen, maar de 
V.U. zou met ups en downs 
altijd sterk genoeg blijven 
om de grote belangen- en 
machtsgroepen zover in toom 
te houden dat zij niet al te 
veel afwijken van het rechte 
spoor. 

Behalve de versplintering 
bestaat in een Vlaamse deel
staat het gevaar dat de Vla
mingen, aan hun conservatie
ve instincten overgeleverd, 
niet de progressieve moed 
zouden opbrengen om de 
grondoorzaken van onze ach
terstand te saneren. Laten 
wij eerlijk erkennen dat zulks 
de diepere reden is waarom 
niet slechts de partijmannen 
van de B.S.P., maar ook een 
aantal progressieve eerlijke 
Vlaams-nationalisten huive
rig staan t.a.v. het federalis
me. 

Zullen wlj onze zelfstandig
heid niet gebruiken om een 
folkloristisch conservatief be
stuurd reservaat te worden ? 

Hier ook en hier vooral 
heeft de V.U. de taak uit het 
« Vlaanderen eerst» alle kon-
sekwenties te aanvaarden. 
Zij zal met de rechtsen ver

mijden dat sommige linksen 
onze volkskracht aftakelen -
zij zal met de linksen optre
den tegen conservatisme en 
clericalisme. 

Is dit alles te idealistisch 
gezien ? 

Ongetwijfeld zal ook dat 
ideaal met menselijke tekor
ten en moeilijkheden te kam
pen hebben ! 

Ik wil slechts de algemene 
lijn aangeven. 

• Zich n u reeds paraa t 

m a k e n 
De V.U. heeft zich van nu 

af paraat te maken tot deze 
hare centrale taak in een 
Vlaamse deelstaat. 

Dat is de ware dienst, aan 
het Federalistisch ideaal te 
bewijzen ! Dit is ook het bes
te middel om het Federalisme 
te propageren ! 

De V.U. moet de moed heb
ben de elementen, die haar 
zouden verhinderen dit ide
aal na te streven, uit invloed
rijke posities te weren. 

Zij moet zich niet gedragen 
als onverantwoordelijke ne-
gativistische oppositie-partij 
zonder politieke verantwoor
delijkheid. Zij is een aspi-
rant-centrale-regeringspartij 
en zij mag haar houding niet 
afstemmen op electorale be
rekeningen maar op het alge
meen Vlaams belang. Zij 
moet de meerderheid van 
haar overwegend kleln-bur-
gerlijk electoraal cliënteel 
opvoeden ! 

Door alle ontevredenen 
(waarvan een deel zonder 
aanvaardbare grond ontevre
den zijn) zo maar trachten te 
bundelen, voor electoraal 
succes, verspeelt ze haar gro
te kansen voor later, 

In geen geval mag ze ooit 
een houding aannemen die 
de grote centralistische 
machten zou kunnen ver
sterken. Dit is het enige punt 
op hetwelk ze wel dwarsdoor 
negatief heeft te zijn : alles 
en allen steunen die de 
Vlaams-vij andige grote mach
ten afbreuk doen. De vijan
den van onze vijanden zijn 

daarom onze vrienden niet, 
maar ongetwijfeld onze bond
genoten. 

• V e r t r o u w e n 

in de Voorzi t ter 
Ik zie, objectief gesproken, 

in de partijvoorzitter de man 
van formaat, die dit alles wel 
aankan. Hij is niet de parle
mentaire bullebak die een 
kleine partij , toch al zo fel 
blootgesteld aan kritiek, al
leen maai discrediteert door 
onverantwoordelijk «lelijk 
doen ». Hij is integendeel de 
man die ook bij zijn tegen
standers aanzien heeft weten 
te verwerven door zijn onder
legde degelijkheid; hij ver
mijdt zich persoonlijke vij
anden op de hals te halen 
door beledigingen '̂ f leugens. 
Men respecteert Van der Eist 
en... men luistert naar hem. 
Hij is «Monsieur Van der 
Eist > en niet « un hurluber-
lu». 

Nu de V.U, wind in de zei
len krijgt, moeten de ouderen 
het offer kunnen brengen 
hun partij open te stellen 
voor de ambitie van jonge, 
bekwame progressieve talen
ten die weten hoe ze de opko
mende kiezers kunnen win
nen, 'h Nationalistische par
tij dient er toch niet voor, 
verleden verdiensten te belo
nen ! De V.U. is er wonder-
goed in geslaagd aan de ou
dere strijders opnieuw ver
trouwen te schenken — haar 
opgang hangt in de toekomst 
echter volledig ervan af of zij 
ja dan neen de Jeugd weet 
aan te spreken. De grote par
tijen weten zeer goed < van 
waar» de kiezers komen. 
Daartoe beschikken hun stu
diediensten over wetenschap
pelijke peilingen. Het politiek 
prestige van een partij die op 
de jonge kiezers steunt is bij
zonder groot. Men is er wijse
lijk bang voor. 

En... men ziet moeilijk fn 
hoe de Vlaamse Beweging 
vorderingen zou maken. In
dien « men » niet bang zou 
zijn voor de Volksunie. 

•*« 
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B rie F 
aan dhr Tuur de Sweemer 

Muzeum van folklore 

B n V S S E L 

Tuur, 

Op uw zwakke schouders heeft verleden zondag de ver
pletterende taak gerust, helegansig-alleen het Vlaamse prole
tariaat te vertegenwoordigen in het « Rendez-vaus - Geef u 
over ». Natuurlijk liep daar ook ergens in uw gehuren De 
Groote van Ilouthulst en van de IJzertoren - maar de boskanter 
reken ik er niet bij ; in zijn kleren hangt nog de wierookgeur 
van de Tweekerkenstraat en van zijn christelijk-demokratisch 
verleden. 

Helemaal alleen dus. Tuur : onder alle Oude Belgen hel 
teldzaamste en merkwaardigste exemplaar. Mei als gevolg dat 
BW lijfelijke aanwezigheid uitgegroeid is tot een gebeurtenis 
van simboUsche en historische betekenis, die de nodige weer
klank heeft gevonden in pers, radio en T.V. Wat ook wel de 
bedoeling zal zijn geweest. 

Want, Tuur, degenen die beweren dat ge daar waart 
omdat ge altijd de zot uithangt, zijn schromelijk mis en te 
hwader trouw. Gij waart daar om uw boterham en uw 350 
gram paardefilee te verdedigen. Want parlementair ivordt men 
zo maar niet met een slag en een sloot ; er moet verdorie voor 
gewerkt worden. Vooral wanneer onder de Gallische-helm-met-
horens niet veel meer dan grutten zit. In dat hoopje grutten 
U op een gegeven ogenblik toch een geniale vonk kunnen ont
staan en gij hebt bij uw eigen zichzelf gezegd : ik moet ne 
keer ernstig aan een kicskliënteel denken. 

Zo zijl ge dan. Tuur, in het Parlement de grote verdediger 
geworden van de anciens combattants, de gelijkgestelden en 
de rechthebbenden Hel hoopje over het paard getilde sukke
laars • om van de IJzer-embuskees niet te praten - dat door de 
smerigste bende beroepspatriotten sinds jaar en dag omgekocht 
wordt met prebenden en voordelen, gebruikt en misbruikt 
wordt om Ie spreken en te belogen namens de ongelukkigen 
die er in twee oorlogen hun kaas hebben bij ingeschoten, 
geprostitueerd wordt voor de vuilste aller zaken : het behoud 
in België van de oude orde, die van de bourgeois en van de 
geldbeugel. 

Ilebl gij, Tuur, eens goed rondom u gekeken in die lijk
stoet van verleden zondag ? Hebt gij dan niet gemerkt met 
wie gij - toch socialist verdomme - scheep gegaan waart onder 
hei (gescheurde) neen-non-zeil ? Gij liepl daar schouder aan 
schouder, elleboog aan elleboog met de grootste reaktionairen 
onder uw parlementaire konfraters. Gi) liept daar tussen het 
stelletje bourgeois uit Antwerpen, Gent en Ronse dat in de 
meest letterlijke zin van het woord het uitschot vormt, omdat 
het zichzelf uit de gemeenschap van de gewone lui heeft 
gesloten. 

Denk nu niet, Tuur, dat uw manhaftige aanwezigheid in 
hel vaderlands l:arnaval ons zó op de zenuwen heeft gewerkt 
dal we eens flink stoom moesten afblazen in een open brief, 
hee ; we hebben uw houding alleen maar in de kijker gezet 
omdat ze inderdaad simboUsch is. Helemaal alleen liept ge 
daar namens wat men - ondanks alles - het Vlaamse volk zou 
kunnen noemen. 

Helemaal alleen achter de gescheurde vaan. Gij, aan wie 
geen mens kan denken zonder te glimlachen om hel avontuur 
met die andere vaan, de « vliegende vaan » zoals de alkoofterm 
luidt. 

Helemaal alleen, de allerlaatste I Het kan niet anders of 
hel moet er ene zijn die in het Vlaams aangeduid wordt met 
«en woord van drie letters dat rijmt op patriot. 

•*v ddo Genes. 
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BEKENTENIS 

In « Het Volk > van don
derdag weent een naamloze 
« Kleine Kroniek ^-schrijver 
bittere tranen om de Waalse 
trouweloosheid. 

In arren moede vraagt de 
man zich af, wat onze Galli
sche broeders nu eigenlijk 
willen : faciliteiten of geen 
faciliteiten. In de Brusselse 
randgemeenten wensen ze 
faciliteiten en in Moeskroen 
bvb. verklaren ze thans, er 
tegenstander van te zijn. 

Waar moet dat heen ? 
zucht de Volks-man. 

Heel eenvoudig : naar 
klaarheid in de C.V.P ! Op 
14 oktober 1962 marsjeerden 
3 (drie!) C.V.P.-mandataris-
sen tegen faciliteiten. Op 31 
maart '63 marsjeerden er 14 
(veertien !) voor faciliteiten 
en voor de peerdefamilie In 
Moeskroen is het de C.V.P.-
er Devos die thans het verzet 
tegen iedere tegemoetkoming 
aan de Vlamingen, hen in 
het kader der taalgrensrege
ling verleend, organizeert. 

En in zijn klaagstukje be
kent de Volks-schrijver zelf: 
« Het C.V.P.-kongres van 
Oostende had aanvaard, op 
verzoek van de Walen van 
de CVP. , faciliteiten toe te 
staan in acht Vlaamse en 
drie Waalse gemeenten ron
dom de Brusselse agglome
ratie ». 

Waarom thans klagen, 
wanneer te Oostende met 
breed gebaar tegemoet geko
men werd aan het onge
rechtvaardigd « verzoek » 
van de Walen, die in de CVP 
een minieme minderheid 
zijn ? 

BEDENKING 

Het «Rendez-vous», waar
over elders in dit blad meer, 
heeft ons volgende beden
king ingegeven : een week 
vóór het vaderlands karnaval 
trok er een andere betoging 
door Brussel. Die van de ant i -
atoommars jeerders. Er werd 
weinig of geen reklame voor 
gemaakt. En toch waren er 
10.000 deelnemers, praktisch 
zoveel als op het «rendez-
vous », maar dan meestal 
jonge mensen. 

Het «rendez-vous», dat 
ongehoorde sommen geld 
voor de propaganda en de 
voorbereiding moet opgeslokt 
hebben, bracht 8.000 misleide 
en aan hun pensioen denken-

• 

i grasduinen...' 
« De Vlamingen tvWen 'geen overKeershig, ire 

willen in vrede met hun Waalse landgenoten leven. 
Zij dringen dus alleen op gelijkstelling aan en die 
is slechts te verkrijgen door een .administratieve 
scheiding. » 

Van Thielen, voorzitter « Vlaamse 

Verbroedering Brussel », in 1845. 

1 

de ouderlingen en iets meer 
dan 4.000 bijna even oude 
bourgeois op de straat . 

Waar ligt de toekomst ? Bij 
het handjevol geïzoleerde 
patriotards die manifesteer
den voor hun verleden voor
rechten ? Of bij de jongeren, 
meestal uit non-konformis-
tische milieu's, die achter 
zich hebben een grote fraktie 
van de publieke opinie en die 
betogen voor de toekomst ? 

Dit is niet de klassieke 
Belgisch-Vlaamse vergelij
king Het is een vergelijking 
tussen oude en nieuwe Bel
gen. Zij is leerrijk ! 

NOG EEN BEDENKING 

En nog een bedenking bij 
het « rendez-vous» : de te
genbetoging aan de Beurs was 
hoegenaamd niet georgani-
zeerd. Enkele nieuwsgierige 
Vlaams-nationalisten ener
zijds en enkele nieuwsgierige 
Waalse federalisten ander
zijds vormden er na een tijd
je als vanzelf twee groepjes 
die nog een tijdje later ver
smolten : « federalisme » en 
« federalisme », dat is — als 
men samen skandeert — 
praktisch hetzelfde hoewel het 
in de praktijk van de andere 
dagen heel wat anders kan 
betekenen 

Zonder aan deze ééndags
vlieg van eensgezindheid een 
overdreven belang te hech
ten, ontkwamen we toch niet 
aan de vaststelling dat de 
Waalse en Vlaamse Beursde
monstranten stuk voor stuk 
een halve eeuw jonger waren 
dan de Oude Belgen in de 
stoet. Zij zullen nog véél 
langer met mekaar moeten 
leven dan met de vaderland
se ouderlingen. En voor het 
eerst in ons leven hebben we 
daar aan de Beurs een Waals 
federalist naar een dikke 
Antwerpse franskiljonse 
bourgeois horen schreeuwen : 

de taal der cijfers... 

Bij het Ministerie van Buitenlandse Handel 
bestaat een « Fonds van de Buitenlandse Handel n, 
dat leningen en subsidies toekent aan organismen 
en .personen van ime verondersteld wordt dat ze de 
buitenlandse handel van ons land bevorderen. In 
1961 bedroeg het totaal der staatstussenkomsten 
uit dien hoofde 4-3.857.099 F, verdeeld als volgt : 

— In Brussel 30.316.250 F . 
— In het buitenland 5.703.520 F . 
— In Wallonië 4 .466.000 F . 
— In Vlaanderen 3 370.H29 F . 

Van het totaal bedrag werd 43.703.340 F toe
gekend ingevolge aanvragen in het Frans en 
153.759 ingevolge aanvragen in hel Nederlands l 

« Vous feriez mieux d'exiger 
des usines en Flandre » —• 
« Ge deed er beter aan, fa-i 
brieken voor Vlaanderen te 
eisen •». 

Voorlopig één enkele stem. 
Het kunnen er meer worden Jl 

HUNTER-SCHANDAAL 

De minister van Landsver-* 
dediging heeft zopas geant
woord op de parlementaire 
vraag van dr Van Leemput-
ten betreffende het aanta l 
vlieguren der aan de Britse 
firma Hawker verkochte 
tweedehands - Hunters. 

Uit dit antwoord blijkt dat 
deze 32 vliegtuigen gemid
deld 430 vlieguren telden : 
ongelooflijk weinig voor toe-< 
stellen die van de hand wer
den gedaan aan 50.000 F het 
stuk, de prijs van een oude 
Volkswagen ! Het meest ge
bruikte vliegtuig had 606 
vlieguren op zijn logboek : 
beduidend meer dan het ge
middelde. 

Het minst gebruikte telde 
nauwelijks 117 vlieguren. De 
afschrijvingskosten voor dit 
vliegtuig hebben dus 120.000 
P per vlieguur bedragen, he t 
zij 2.000 F per vliegminuut l 

De aankoopprijs van de 
nieuwe Starfighters laat ver
onderstellen dat in de toe
komst een vliegminuut in de 
Belgische luchtmacht aan 
afschrijvingen alleen meer 
dan 10.000 F zal kosten. Pe
perdure waanzin !, 

LEVE WIJZELF I 

Gehoord uit de mond van 
een histerieke vrouwelijke 
rentevoetster aan de Beur», 
volgende hartekreet « Vive Ie 
bourgeois ! ». 

Treffender samenvatting 
van de geest en de bedoeling 
der Neen-Non-Belgen be
staat niet. 

WEERKLANK TV-AKTIE 

De weerklank van de pro-
testaktie over «Ieder zijn 
waarheid» in het Ameri-i 
kaans paviljoen kan men de
ze week meten aan het feit 
dat verschillende kranten en 
weekbladen over de zaak ble
ven nakaarten. 

«Humo », het gespeciali
seerde radio- en TV-week-
blad, brengt onder de titel 
« Humo houdt het eerste de
bat met vier » over vijf blad
zijden een uitgebreide repor
tage over de zaak, waarin 
woordvoerders van de drie 
« groten » en van de V.U, hun 
standpunt uiteenzetten. 

Wie zich een pint goed 
bloed wil tappen met de 
kronkelingen van de «gro
ten», verzuime deze week 
niet zich «Humo» aan te 
schaffen. 



DE VOLKSUNIE 

„.oui, mon Major., 

VOTEZ 3 

Door het AB.V.V. worden 
In de Antwerpse omgeving, 
met het oog op de sindikale 
verkiezingen, luciferdoosjes 
verspreid waarop prijkt « Vo-
tez 3 Stemt ». 

Zoals men weet spreken de 
arbeiders te Antwerpen alle
maal Frans. En de kapitalis
ten Nederlands. Het is dan 
ook bij wijze van faciliteit 
voor deze laatsten, dat het 
A.B.V.V. het woordje «stemt» 
voorlopig nog heeft laten 
staan. Anders ware het al 
lang allemaal in de taal van 
de H. Geest, die de Antwerp
se rode sindikalisten blijk
baar heeft verlicht. 

STREEKBELANG : 
EIGENBELANG 

Voordat minister Busieau 
op rust werd gesteld, bezocht 
hij nog vlug de Atea-fabriek 
te Antwerpen. Thans wordt 
bekendgemaakt dat Atea een 
nieuwe fabriek zal vestigen in 
Wallonië, nl. te Paturages. Op 
de ondernemingsraad van 
Atea te Antwerpen werd als 
reden voor de verhuis opge
geven : « er zijn in de Borina-
ge gemakkelijker werkkrach
ten te vinden » ! 

Wat doet Busieau in die 
hele geschiedenis ? Minister 
Is hij niet meer, maar burge
meester en parlementair wel. 
Burgemeester namelijk van 
Wasmes, gemeente die paalt 

aan Paturages. En bij de vol
gende parlements-verkiezin-
gen kan het van pas komen, 
gerekend te worden bij de 
« redders » van de Bonnage. 
Daarom heeft Busieau kort 
voor zijn vertrek uit het De
partement er eveneens voor 
gezorgd, dat Bell een nieuw 
bedrijf oprichtte te Wasmes. 

De verhuis van Atea ging 
thans zo vlug in zijn werk, 
dat te Paturages al gewerkt 
wordt in een gehuurde voor
malige hemdenfabriek... 

THEO REKENT DE 

BELASTING UIT... 

Op het arrondissementeel 
CVP - kongres te Gent op 24 
maar t heeft ons aller Theo 
efkens uitgerekend dat de 
fiskale hervorming voor alle 
arbeiders en bedienden zo 
voordelig was. Immers, zei hij 
langs zijn neus weg, zij heb
ben vanaf 1 januari '63 kun
nen vaststellen dat er min
der belasting aan de bron op 
hun loon werd afgehouden ! 

Er is echter een kleinig
heid, die de eerste minister 
vergeet, of zou hij het moed
willig verzwijgen ? 

En die kleinigheid dat zijn 
de gemeentelijke opeentie-
mes die achteraf nog op die 
looninkomsten worden ge
vestigd... En waarvoor zo-
velen in de afgelopen maan
den een supplement hebben 
ontvangen ! 

Honoré, maak u niet te rap 
blij ! 

S T A A T S S C H U L D E N EN 

O P E N B A R E F I N A N C I E N 

De toestand der schatkist 
blijkt krap te zijn geworden. 
Na het mislukken der laatste 
binnenlandse lériing, fcal De-
quae zijn onlangs aangegane 
buitenlandse kortlopende 
schuld niet kunnen aflossen, 
maar omzetten in andere 
buitenlandse schuld. 

De met veel tamtam aan
gekondigde vermindering 
van deze schuld tegen het 
einde van vorig jaar, wordt 
nu (uiteraard met veel min
der publiciteit ) ongedaan 
gemaakt. 

In de besluiten van het vo
rige V.U.-kongres werd o.m. 
verklaard : « De buiten
landse vlottende schuld 
dient omgezet in binnenland
se en gekonsolideerde schuld; 
deze veel te zware begro
tingspost dient verminderd » 
Deze wijze raad wordt blijk
baar niet opgevolgd... 
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CLAEYS WAS OPRECHT! | 

In het debat van het C V.P. 1 
kongres arr. Gent - Eeklo 1 
heeft de Gentse burgemeester = 
Claeys zich heftig gekant te
gen de legende, als zou er in 
zijn streek een tekort aan 
werkkrachten bestaan. Hij 
riep dat dit vals is, en dat de 
werkeloosheid er nog zeer be
langrijk is, en alleszins veel 
groter dan in de Borinage. 

Wacht niet langer, burger, 
en val aan, ook in het par
lement ! En laat u niet enkel 
opmerken als het er om gaat 
Volksuniemandaüarissen te 
onderbreken .. 

GEBREK AAN FATSOEN 

Toen onze senator Diepen-
daele op 20 maar t in de 
« hoge » vergadering protes
teerde tegen het feit dat de 
arbeiders nog met houten 
bakken moeten reizen van 
vóór 1914, meende De Winter 
zicb interessant te maken 
door te onderbreken : « Die 
bestaan niet meer.» Waarop 
prompt het antwoord volgde: 
« Toch wel, op lijn 122 bij
voorbeeld. » 

Wij menen dat die « ver
ruimde » oud-nationalist zo
veel goede smaak zou moeten 
aan de dag leggen, dat hij 
zwijg t als de Volksunie 
spreekt en zek,er indien hij 
niets anders kan dan stom
miteiten uitkramen. 

STEMT VOOR JOB 

Enkele dagen geleden ging 
te Kwaadmechelen een voor
lichtingsvergadering van de 
P.V.V. door, waar o.m. ook het 
woord werd gevoerd door 
Vanaudenhove. 

I waarde landgenoten... | 

1 >( De zetelverdeling in het Pu,lement moet 1 
I worden aangepast, want 400.000 Belgen — voor f 
I de grote meerderheid Vlamingen — zijn daar niet 1 
= vertegenwoordigd. » 1 

i In (( C V . P . - D i g e s t », officieel par- 1 

tijprogramma, voorzien van een in- 1 

I leiding door T . Lefèvre, uitgegeven 1 

I in september 1957. 1 
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Te dier gelegenheid werd in 
de streek een strooibriefje 
verspreid, waarvan de onder
ste helft kon dienen als in
schrijvingsformulier voor de 
P.V.V. : «ondergetekende 
maakt van de gelegenheid ge
bruik om zonder enige ver
plichting aan te sluiten bij 
de P.V.V. >. 

Het pamflet van de part i j 
zonder-verplichtingen eindig
de magistraal : « De P.V.V. is 
een nieuwe partij ! Het is de 
partij voor iedereen ! Sigaret
tenpapier Job het beste : ». 

Dit weten we dan inmid
dels toch weer. 

AMAAI ! 

Verleden maandag bracht 
P.W. Segers een bezoek aan 
Amay nabij Hoei om er zeer 
bereidwillig aan de burge
meester mee te delen dat een 
oefenterrein van het Bel
gisch Leger terug ter be
schikking van de gemeente 
zal worden gesteld. Op de 
gronden van dit oefenterrein 
zal zich nl. een Amerikaanse 
firma komen vestigen. 

De burgemeester van de 
Waalse gemeente wees er te 
dier gelegenheid op, hoe be
langrijk die nieuwe fabriek 
voor zijn gemeente was 
« want », zo zei hij « de ge
meente telt momenteel even
veel gepensioneerden als ak-
tieve arbeiders ». 

Om aan de wensen van 
zo'n oudemannetjes - ge
meente te voldoen, kan een 
Vlaams minister zich niet 

rap genoeg verplaatsen. Mis
schien gaat er nu binnenkort 
wel weer een Vlaams bedrij? 
naar Amay. 

ANDERE KATTEN... 

In de Beheerraad van da 
BRT hebben ze blijkbaar an
dere katten te geselen dan 
zich bezig te houden met de 
ondemokratische knoeiboel 
van « Ieder zijn waarheid ». 

Het is daar thans tot het 
jaarlijks konflikt over het 
zomerprogramma en over het 
aantal zenduren van het hu
manistisch verbond gekomen. 
Over de grond van de zaak 
nemen we hier geen stelling; 
we vergenoegen ons er mee, 
er op te wijzen hoe de ganse 
BRT nog slechts het jachtdo-
mein is voor de drie grote 
partijen en de door hen be
noemde kreaturen. De Be
heerraad van deze « nationa
le » instelling, betaald met 
het geld van iedereen, Is de 
meest verpolitiekte slangen
kuil die men zich kan Inbeel
den. 

HIER GENT 

Zopas kwam het tweede 
nummer van de pers van 
« Hier Gent >, het arrondisse
menteel maandblad van de 
Volksunie Gent-Eeklo. Dit 
blad, dat op 15.000 ex. in het 
ganse arrondissement wordt 
verspreid, zal er aan de zaak 
van het Vlaams-nationalis
me stellig grote diensten be
wijzen. 

mx0aiKmv»wammmtm niiiwniyinniiiiniÉiiin 

Op hat budget van Nationale Opvoeding 
en Kuituur na, zijn op dü ogenblik alle 
begrotingen voor 1903 van de baan. Da 
betrokken Minisiers zijn er in geslaagd een 
parlementaire meerderheid te vinden om de 
voorziene kredieten goed te keuren en mel-
•een ook haar zegen te hechten aan het 
wdni'steriéel beleid geduiende de voorbije 

je maanden. De ja-knikkende meerderheid 
was soms groot, soms klein, nl nam- de 
vereisten van de elektorale taktieli en het 
nanwezigheids-percentage der meerderheids-
purli]en. Alle begrolingiontiveipen kregen 

woordiger Zus o} senator Zo op de tribune 
is komen formuleren. Dat voorbehoud is 
ten andere een iradilie geworden om de 
vaandelvlucht van een hele reeks « Vlaam
se » parlementairen te dekken, terwijl 
uileindelijk alleen de stem telt. In belang-
ri]lK zaken als de begrotingspolitiek van een 
legering en tiet beleid van een minister, is 
al de rest laiie 1 

De geschiedenis noteert al deze voorbe
houden en andere uitvluchten niet eens. 
Van belang is alleen dal de regering een 

medepljchti 
vchler het welielijk vereist aantal stemmen, 
jen van de rest zal de -minhiei -iiJi wel nicl 
f e veel aantrekken. 

IDe verstandige kiezer evenmin lioiuvcit'i . 
'Sie noteert alleen maar dat bv. minister 
•Jieger de zegen van het parlement heeft 
gekregen, zowel voor wat hi] gedurende 
het voorbije 1962 uitgericht heeft, als voor 
wat hij in 196S nog m.oel uitrichten. De 
verstandige kiezer leest niet eens het louter 
papieren voorbehoud dat volksvertegen-

meerderh&id achter zich heeft, en dat de 
mini&ler zijn beleid heejt zien goedkeuren. 
AaR -ée eerbale Test AMI alken de argeloze 
kleur-flamingant zich vangen. 

u Biklxlhaid » noemt Toon Ue-rmans onz.-
tijd. In politieke kwesties tellen inderdaad 
slechts de feiten en de centen. Woordgc-
hraam en literaire f razen zijn op het stuu 
van 'het regeringsbeleid tijdverlies en rook
gordijnen. 

Helaas J_ ... De « flaminganten » uU de 

giole paiLijen hebben in blok de reeds voor 
het parlement verschenen begrotingen 
goedgekeurd. Op het ogenblik dat Wallonië 
met miljarden-kredieten wordt overspoeld, 
de toeristische « Route de Wallonië » abso
lute voorrang blijft genieten, maar de • 
Vlaamse E S nog niet eens op papier beslaat, 
keuren de Vlaamse volksvertegenwoordigers 
en senatoren uit de unitaire partijen de 
begrotingen en het regeringsbeleid goed. 
llun gemis aan verantwoordelijkheidszin is 
ontstellend ! Door de onderscheiden begio-
tingen goed te keuren, hebben zij de schuld 
voor de blijvende Vlaamse achteruitstelling 
op zich genomen en zijn zij mede verant
woordelijk voor al het onrecht dat in 1963 
terug op Vlaanderen zal neerkomen. 

De CVP-er Claeys hechtte zonder meer 
zijn goedkeuring aan het begrotingsont-
werp voor landsverdediging. De schreeu
wende wantoestanden op dit ministerie zijn 
hem nochtans zeer goed bekend. Over de 
politiek van P.W. Seghers maakt hij zich 
evenmin illuzies als een Spinoy en een 
Verbaandejd, die allemaal zeer braaf knik
ten, toen hen werd gevraagd of ze het 
regeringsbeleid inzake landsverdediging 
goedkeurden. 

De flamingant Verroken gaf mede zijn 
zegen aan minister Spinoy, toen 'deze de 
goedkeuring van het parlement vroeg voor 
zijn beleid als minister van Ekonomisehe 
Zaken en Energie. Hij weet nochtane ook 
dut de regering het overplaatsen man 
Vlaamse fabrieken naar Waalse gewesten in 
de hand werkt en daarenboven druk uit

oefent op nieuwe investeerders om vooraf 
eens een Mjkje te gaan nemen in het zuiden 
van het land. Maar hij stemde de "begroting, 
samen met Kicbooms en Vandamme, €ie 
zich daardoor eveneens mede veranlwooi de
lijk verklaarden voor de on-Vlaamse polilieU 
van deze regering. 

In de Senaat werd ten Van Cuuwclaert 
bereid gevonden zijn « fiat » te geven aan 
de minister van Tewerkstelling en Ai beid. 
De Waals-Vlaamte verhoudingen inzake 
werkloosheid, mobiliteit en loonshooglc zijn 
hem nochtans goed bekend. Hij hechlle 
aan dat alles echter zijn goedkeuring, hierin 
geholpen door een De Winter, een Leemans, 
een De Boodl en tutti quanti. 

Hun medeplichtigheid aan de on-] laamse 
politiek van de regering Lefèvre-Spaak it 
groot. Zij zijn er mede voor verantwoorde
lijk dat Vlaanderen, begin 1963, nog slteds 
70 % van de Belgische werklozen t^iU, dat 
omzeggens niets gedaan wordt om de kon-
junkiuar-gevoeligheid van onze clcono-
misehe uUrusling ongedaan te maken. 
Mede door hun houding blijft hel BelgUich 
landbouwbeleid naar de noden van de 
Waalse land- en tuinbouw geiielit, trekt 
Vlaanderen reeds jaren aan het koiMe 
eindje op het stuk van infra-stiukluurwer-
ken en is wis aandeel in de belrekkingtn 
bij de centrale administratie een aanflui
ting van alle recht en redelijkheid 

Dat alles lieeft hen niet belet de begro
tingen voor 19SS goed te keuren. Hoelang 
blijft Vlaanderen dat nog dulden ? 

Johan Van Breda. 
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DE VOLKSUNIf 

lam vtrvAART 

* Wij zullen op de uitvaart 
Bijn » zong destijds de dich
ter René de Clercq op het 
overlijden van de Belgische 
eenheidsstaat. 

Vorige zondag waren wij er. 
Een Volksunie-afvaardiging 
die passend het Requiem en 
de Treurmars van Chopin 
gezongen heeft, toen de laat
ste 12.000 unitaristische Bel
gen voorbij slenterden, zonder 
enige bezieling, zonder enige 
kadans, op rijen van 6 tot 8, 
met gapingen van 200 meter 
tussen de groepen : een uur 
en een kwartier. 

Het was een zielig vertoon. 
Vruchteloos hebben we ge

poogd wat ritme in de stoet 
te krijgen door de VI. Leeuw 
en Het lied der Vlaamse zo
nen te zingen. Helaas, we 
werden niet verstaan. De pa
triotten, die voor de tweeta
ligheid van België betoogden, 
begrepen de taal van de 
meerderheid niet. 

NIEUW VLAANDEREN 

Vlaanderen heeft voor de 
eerste maal na de oorlog in 
het har t van Brussel een pa
triottische stoet uitgejouwd 
en met Vlaamse liederen be
groet. De meeste van die Vla
mingen waren inwoners van 
de Brusselse agglomeratie. 

Het is tekenend voor de 
nieuwe mentaliteit van de 
Jonge Vlamingen, Bij hen 
geen spoor meer van het klas
sieke minderwaardigheidsge
voel en zelfbeklag van de ou
dere flamingantengeneratie. 
Spot, scherpe kritische zin en 
strijdlust zijn de nieuwe wa
pens. 

Die zijn beter ook !, 

HUN BELGIË 

De enkele tientallen vlag
gen uit Vlaanderen, die in de 
stoet waren, hadden tweetali
ge opschriften, de vlaggen uit 
Wallonië en Brussel eentalig 
Franse. 

Vlaamse groepen kwamen 
op voor taalvrijheid in 
Vlaanderen. Voor taalvrij
heid in Wallonië zagen of 
hoorden we niets. 

Ronse marsjeerde achter 
een opschrift « Renaix bilin-
gue - Ronse tweetalig». Dat 
is inderdaad nog de geest van 
België 1830. 

ZIJ WAREN ER 

Bij de opmars van de laat
ste Belgen waren ze er, de 
kleurpolitiekers : 16 P.V.V.-
ers : Gillon, René Lefèbvre, 
Moureaux, Van der Schueren, 
Hougardy, Van Doorne, Piron, 
Warnant, Mundeleer, Jans-
sens, Cornet, De Grauw, Pi-
eron, Descamps, Vreven en 
Merchiers. 14 C.V.P.-ers : Alb. 
Janssen, Nothomb, Moreau de 
Melen, Saintraint, Hen-
ckaerts, Beaudouin, Charpen-
tier, Jacques, Albert Servais, 
Gaspar, Renquin, Lenoir, 
Decker en Verse. 2 B.S.P.-ers: 
De Groote en De Sweemer. 

Zoals men ziet is de P.V.V. 
een nieuwe jonge parti j . Toen 
200.000 Vlamingen, vooral 
Vlaamse jeugd, opmarsjeerde 
was er geen enkele. Thans 16. 
De « jonge » P.V.V. zal samen 
met haar unitaristische pa
triotten van « ouderdom > 
sterven. 

En wat gezegd van de C.V.P. 
Van deze « Vlaamse » partij 
waren er drie, zegge en 

schrijve drie parlementariërs 
in de tweede opmars naar 
Brussel ! 

Nu waren er 14 ! 
Zoals men ziet blijft het 

C.V.P.-hekken aan de oude 
stijl hangen. 

BLIK EN LINT 

De stoet van de patriotten 
kan het best samengevat wor
den met de woorden « blik en 
l int». Inderdaad waren er 
duizenden kilo's blik en kilo
meters lint in de stoet aan
wezig, verspreid over een 
kleine 12.000 borsten. Voeg 
daaraan toe een 1.000 Belgi
sche vlaggen, waarbij geen 
enkele gescheurde (regie
fout !) en we hebben het ge
had. 

Aan de Beurs stond een 
soort duiventil opgetimmerd. 
Dat was dan de eretribune. 

In de straten geen volk. Al
leen rond de Beurs, waarbij 
dan nog veel onverschillige 
en vijandige groepen. Op heel 
de weg van het Zuidstation 
naar het Noordstation twee 
of drie Belgische vlaggen. En 
veel, veel neergelaten rollui
ken. Beter konden de Brusse
laars hun onverschilligheid 
moeilijk bewijzen. 

Het was niet eens een eer-
ste-klas begrafenis. Het was 
een negenurenlijk dat door 
een slapende st&d' gedragen 
werd. 

HUN INVLOED 

Wekenlang hebben de 
franstalige Brusselse kranten 
« La libre Belgique » en « Le 
Soir» propaganda gemaakt 
voor deze unitaristische stoet. 
Naast La Metropole en Le 
Matin. Zij hebben een kleine 

Wie dichl mee? 
« Ieder zijn waarheid », althans in deze rubriek. De TV-Umeriêk 

gaf dichtend Vlaanderen een moordkans om eens flink gal te spuien ; \ 
ze werd dankbaar gegrepen. j 

De V.P. gaat deze week naar J.V. te Berchem-Brussel voor : j 

Drie grote geleerde meneren, 
die wilden de Volksunie weren. 
Ons bleef dus geen keus : 
een mep op hun neus 
moet hen het bedriegen verleren. 

Talrijke inzendingen lenen zich - door hun strijdbare én I 
gepeperde vorm - niet tol publikatie en dus ook niet bekroning in I 
deze (voor alles fatsoenlijke) wedstrijd. Daarom maar een greep uit 
de deftige grabbelton : 
A.S. te Antwerpen : « we plukken verder aan hun veren ». 
W.J. te Tongeren : « Itregen d'ongelikte beren ». | 
D.L. te Gent : « en hen maar verder ambeteren, ». | 

Daarover kan B.L. gerust zijn I Inmiddels echter trokken iets 5 
meer dan 10.000 Belgen (1) door de straten van Brussel, begeleid | 
door het gerinkel van 476.548 dekoraties. Zij inspireerden ons tot : % 

ET zijn dus nog 12 000 Belgen | 
die in « la patrie » blijven zwelgen. | 
Gescheurd is hun vaan, • 
zonder leeuw, zonder haan | 

Een Vlaamse (natuurlijk I) Pocket voor het beste « Neen - Non »-1 
limerickslot. Inzendingen vóór woensdag a.s. p/a de redaktie 1 
(Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 110, Anderlechl) aan 1 

uw dienstwillige Ernest. 

(1) Dignes de ce nom. 

12.000 man op de been kun
nen brengen, waarvan dan 
nog een 8.000 die meenden 
dat het om hun pensioen en 
andere voordelen ging. Geen 
4.000 kwamen uit unitaristi
sche geestdrift. 

Als het waar is dat de fede
ralisten slechts 5% van de be
volking uitmaken, dan heb
ben we gezien 13at die uni ta-
risten ongeveer één per dui
zend in get9.l gijn, >...^«M»«« 

OP AFSTAND 

Senaatsvoorzitter Struye 
werd opgemerkt onder de 
toeschouwers. Hij kwam zich 
eens laten zien, maar mars
jeerde niet eens op in het 

stoet je. Andere afwezigen 
waren Van Audenhove en Van 
den Boeynants. 

Zij waren niet bij de 12.000. 
Als zelfs zij afwezig bleven 
konden de inrichters onmoge-
Ujk de verhoopte 50.000 deel
nemers halen, waar zonder 
het — volgens hun eigen ver
klaring drie weken geleden — 
een « fiasko zou zijn ». 

,Zij, hebben hun fiasko ge-* 
had. De teleurstelling en de 
machteloze woede konden we 
maandag tussen de regel» 
doorlezen in La libre Belgi
que, Le Soir, La Metropole en 
Le Matin . 

Onze deelneming, heren. 
Maar zonder bloemen eH 

kransen. 

Na de sleur van de begrotingen, eindelijk 
politiek geladen ontwerpen. 

Na de stakingen van 60-61, die de C.V.P.-
Uberale regering het leven hebben gekost, 
had de C.V.P. haar verkiezingskampagne 
gevoerd met de belofte dat zij maatregelen 
tou nemen om de orde te handhaven. Zij 
heeft fortuinen vermorst aan haar reuze-
grote autobusplakkaten 

De socialisten moesten als prijs voor 
hun regeringsdeelneming, hun akkoord 
betuigen met wetgevende maatregelen 
waarbij de stakingen beter kond^k worden 

daarbij konden handhaven. Zij hadden ech
ter een eindje amnestie voorzien voor hun 
militanten, om ze zoet te houden. Beide 
regeringsbroeders hadden bovendien de 
maatregelen uitgebreid tot alle zg. ordever
storing, om vooral Vlaamse manifestaties 
te kunnen treffen. De rode mililanien van 
het A.B.V.V. waarin naast socialisten ook 
M.P.W.-ers en communisten zitten, slikten 
dat echter niet en keurden de rode excel
lenties onomwonden af. Onder druk van 
de socialistische ministers werden de ont
werpen « ontmijnd ». Echter nog niet 

PARLEMENTAIRE 

KRABBELS 
bedwongen en de straffen zouden worden 
verhoogd bij stakingsrellen. De kandidaat-
ministers waren direct akkoord en het werd 
in de beginne een geel-rode idyle. Ve 
socialistische partners voerden hun eigen 
verkiezingsbeloften uit en schoven maar 
steeds de ordehandhavingsgeschiedenis op 
de lange baan. Na herhaald aandringen van 
de C.V.P. die doodsbang werd, weer eens 
als een onnozele hals publiek te worden 
gevloerd, kwamen 5 ontwerpen uit de bus. 
Nogal drastische werkstukken. De ministers 
hadden dan maar gemeend dat zij de 
orde moesten handhaven als zij zich zelf 

voldoende voor de militanten die gedaan 
kregen, dat een congres volgende zaterdag 
de houding van de parlementairen zou 
bepalen vóór de eindstemming. 

De socialistische fractievergadering is 
nogal woelig geweest. Glinne, een jonge 
« harde » die reeds door Collard in de 
Peuple openlijk tot de orde werd geroepen 
omdat hij verklaard had dat de partijleiding 
de militanten had bedonderd, kreeg verbod 
amendementen in te dienen. Alleen Pierson, 
de fractievoorzitter, diende een amendem.ent 
in, waardoor willekeur bij de beteugeling 
iverd verminderd 

In de openbare vergadering van de Kamer 
was de opkomst beduidend hoger dan voor
dien. De atmosfeer was lichtjes geladen 
zodat een vonkje de reeds zo broze samen
werking tussen de regeringspartners kon 
opblazen. 

De tenoren waren aanwezig : Lefèvre liep 
met zijn hoofd naar de grond gericht als 
een kwaadaardige waakhond, gereed om 
verwoestingen aan te richten in eigen 
kudde ; Van den Boeynants zenuwcLchlig en 
bedrijvig ; Collard olympisch afwezig. 

De i C.V.P.-verslaggevers van de i ont
werpen (het 5de ontwerp is nog niet aan 
de beurt) lazen braafjes hun verslag af. De 
C.V.P.-er Behogne wenste de P.V.V.-ers 
geluk omdat zij in de commissie de ont
werpen hadden goedgekeurd. Hij verheugde 
zich in haast lyrische bewoordingen over 
die nationale samenwerking, en zag daarin 
een bewijs van de redelijkheid van de 
ontwerpen. 

De volgende spreker, de P.V.V.-er Van der 
Schueren, minister van Economische Zaken 
tijdens de stakingen, bezorgde Behogne die 
inmiddels onder stoom was gekomen, een 
koud stortbad door te verklaren dat de 
P.V.V. het ontwerp wel had goedgekeurd 
in de commissie maar dat zij in openbare 
vergadering tegen het ontwerp zal stem
men. 

De dubbelhartigheid van de P.V.V. bracht 
wel enige verrassing, hoewel zij hiermee 
trouw bleef aan zich zelf, aan de vroegere 
liberale partij. 

Van der Schueren, in een goede dag, wou 
blijkbaar de socialisten dwars zitten voor de 
narigheid die zij hem tijdens de sta
kingen hadden bezorgd. Hij herinnerde, 
met enige brani aan de baldadigheden tij
dens de stakingen. De socialisten waren 

verveeld en werden woelig. De spreker werd 
herhaaldelijk onderbroken. Hij kaatst» 
echter raak terug. Spreker herinnerde Van 
den Boeynants en de C.V.P. aan hvM 
daverende verklaringen tijdens de verkie
zingen en wees op hun tamme houding na , 
tegenover de naar zijn oordeel ontoereikend 
de ontwerpen. 

Met de B.S.P.-er Major, algemeen secre
taris van hel A.B.V.V., zakte het debot 
enkele treden. Hij zat ongemakkelijk tussen 
hamer en aambeeld en gaf toe dat de drie 
zg. nationale partijen sabotagedaden op 
hun kerf<stok hebben. Op de Volksunie-
banken werd hem toegeroepen dat zijn 
bekentenis werd genoteerd. 

Frans van der Eist ontleedde de ontwer
pen stuk voor stuk. Hij wees het eerste 
ontwerp af als een gevaarlijke beknotting 
van de grondwettelijke vrijheden. Met de 
vrijwaring van de taken van algemeen nut 
tijdens de stakingen was hij akkoord, ech
ter niet met de manier waarop zulkt 
gebeurde, wanneer de macht van de rege
ring werd uitgebreid. 

De strafbezwaring wees hij af, mede op 
grond van de vaagheid van de bepalingen 
die tol willekeur kunnen leiden. 

Hij vreesde terecht dat de Vlaamse mani
festaties onder deze ontwerpen zullen lijden. 

Mei de amnestie voor stakingsfeiten was 
hij akkoord, op voorwaarde dat zij wordt 
uitgebreid tot straffen o.a. voor taalinci
denten. 

's Voormiddags werd het ontwerp behan
deld waarbij de Muntschouwburg een 
paraslatale zou morden. Daniel DeconincJt 
verdedigde verschillende amendementen. 
Het ontwerp werd terug naar de commissie 
verwezen.. 

Nik Claes. 



I 
IR do Jongsle aflevering van '« Newsweek w, 
het bekende informatieve weekblad van de 
Washington Post Cjr, verscheen een lange 
bijdrage over werkloosheid in de V .S . onder 
üe titel (( vC^aarom zijn er 4 miljoen negen
honderd duizend werklozen in de beste aller 
lijden > ». 
Het Amerika da t in de bladzijden van dit ar
tikel gestalte krijgt, is er een ander dan dat 
van de technische wonderen , de hoge levens-
Standaard en de vlekkeloze welvaar ts taa t . 
Het loont de moei te , dit ongewone beeld wa t 
nader te bekijken 

werkloosheid 

in gods own country 

Er bestaat in de V.S. een 
statistische gemeenplaats : 
die van de steeds groeiende 
welvaartstaat. Nooit werd 
door de Amerikanen — zowel 
als natie als individueel — 
zoveel geld verdiend en uit
gegeven als thans. Maar mid
denin deze overvloed is er een 
vlek waaraan de statistiek 
gewoonlijk snel voorbij gaat: 
bijna 5 miljoen Amerikanen, 
hetzij 6,1% van de aktieve 
bevolking, zijn werkloos. 

Daarnaast voorziet men dat 
in 1963 ongeveer 20% van de 
aktieve bevolking op één of 
ander ogenblik tijdelijk 
werkloos zal zijn en dat twee 
miljoen zeshonderd duizend 
arbeiders vrede zullen moeten 
hemen met een gedeeltelijke 
tewerkstelling omdat volledi
ge tewerkstelling voor hen 
niet bestaat. 

Bijna 10% van de aktieve 
bevolking in de 30 grootste 
steden der V.S. zal vergeefs 
naa r werk in eigen milieu 
zoeken. Tenslotte verwacht 
men, dat in het totaal meer 
dan vijf miljoen arbeiders 
gedurende vijftien weken of 
meer zonder werk zullen zit
ten in 1963; de helft van deze 
vijf miljoen zullen de brood
winners van hun eigen gezin 
zijn. 

Het meest verontrustende 
in deze cijfers is, dat ze sinds 
jaren een stijgende tendenz 
vertonen en dat ze op dit 
ogenblik — in volle expan
sieve periode — hoger zijn 
dan ooit. Dadelijk na de 
Tweede Wereldoorlog veroor
zaakte de omschakeling van 
oor logs- op vredesekonomie 
een grote recessie; toen deze 
afflauwde tijdens de Kore
aanse oorlog, bleek ze toch de 
werkloosheid blijvend naar 
omhoog gedrukt te hebben 
tot 2,7% van de aktieve be
volking. Na de inzinking van 
X953-1954 bleek het blijvend 
werkloosheidspercentage ge
stegen te zijn tot 4,2%; in de 
periode 1957-1958 werd de 
kaap van de 5% bereikt die in 
1961 reeds ruimschoots over
schreden was met 5,3%. Zoals 
hoger gezegd bedraagt het 
ten honderd thans reeds 6,1. 
Sinds 1957 hebben de V.S. op 
geen enkel ogenblik bereikt 
wat genoemd wordt « the in
terim goal» — het doel hal
verwege — op de weg naar 
volledige tewerkstelling; deze 
«interim goal » was vastge
steld op een werkloosheid van 
4%. Sinds vijf jaar is de 
werkloosheid «ondraaglijk 
hoog », zoals de Kennedy-ad-
ministratie de toestand o f 
ciëel kwalificeert. 

Onder de redenen die deze 
toestand moeten verklaren, 
worden in de allereerste 
plaats opgenoemd : 
— het trage groeiritme A 

de Amerikaanse ekono. .ie 
Dit groeiritme ligt sinds 
1957 slechts iets hoger dan 
de helft van het West-Eu
ropese, waarbij echter niet 

mag vergeten worden dat 
West-Europa start te van 
een slechter na-oorlogs 
uitgangspunt. 
De aktieve bevolking 
groeit sneller dan het aan
tal arbeidsplaatsen. Sinds 
de Tweede Wereldoorlog is 

— De automatizering scha
kelt per jaar ongeveer 1,5 
miljoen werkplaatsen uit. 

Tot voor kort werd aan al 
deze cijfers in de V.S. nauwe
lijks aandacht geschonken. 
Maar sinds Kennedy het pro-

in de bitterste mizerie was 
gedompeld en toen de adem 
van de revolutie voor ieder
een waarneembaar over Gods 
own coutry ging. 

Er zijn enkele aspekten die 
de werkloosheid in de V.S. 
vandaag bijzonder pijnlijk 

...armoede in de schaduw der wolkenkrabbers... 

de aktieve bevolking toe
genomen met 21%; het 
aantal werkplaatsen groei
de slechts met 17%. Het 
aangroeiritme der aktieve 
bevolking versnelt : in '61 
bereikten 2,6miljoen Ame
rikanen de leeftijd van 18 
jaar; in 1965 zullen het er 
3,8 miljoen zijn. 

bleem der werkloosheid als 
« binnenlands probleem num
mer één » heeft uitgeroepen, 
wordt de toestand nauwkeu
riger gevolgd. Men is in Ame
rika nog niet de depressie der 
jaren '30 vergeten, toen bijna 
dertien miljoen Amerikanen 
— 25% van de aktieve bevol
king — door de werkloosheid 

maken. Meer dan 10% van de 
werklozen — bijna 600.000 
mensen — zijn « teen-agers ». 
Oorzaak van dit groot aan
deel der jongeren in de werk
loosheid is het gebrekkig 
Amerikaans onderwijssisteem 
dat hoegenaamd niet bere
kend is op de noden van deze 
tijd. Een ander bedenkelijk 

aspect is de hoge werkloos-» 
held onder de negers : Ia 
Chicago bijvoorbeeld, waar da 
negers 13% van de aktieve 
bevolking uitmaken, leverea 
zij 40% der werklozen. En 
tenslotte is er het verschijn
sel dat bepaalde beroepstak-
ken en bepaalde streken to 
lijden hebben onder struktu-
rele werkloosheid. Eén van 
die gebieden is het vroeger 
toch welvarende Pennsylva
nia. En één der beroepstak-t 
ken is het werk in de land
bouw, waar de toestanden 
nauwelijks beter zijn dan in 
de tijd toen John Steinbeck 
zijn «Druiven der gramschap> 
schreef. 

De Kennedy-administratie 
heeft dus — zoals hoger ge
zegd — de werkloosheid uit-» 
geroepen tot «binnenlands 
probleem nummer één >. En 
alhoewel internationale ver
gelijkingen op dit gebied ver-* 
schrikkelijk mank lopen, 
moet het ons toch van hel 
har t : een paar jaar geleden 
nog waren de werkloosheids
percentages, die de Amerika-i 
nen thans «ondraaglijk hoog* 
vinden, belachelijk laag in 
vergelijking met de Vlaamse. 
Maar van een «probleem 
nummer één » Is hier te lan-* 
de nooit spraak geweest en er 
was de huidige hoogkonjunk-
tuur nodig om ons werkloos
heidspercentage beneden de 
5% te drukken, op de wankele 
bazis van een konjunktuurge-
voelige Vlaamse ekonomie en 
van massale pendelarbeid 
Veel verder dan de « Interim 
goal» zijn we nog altijd niet l 
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• Britse traditie 
Jn Engeland geldt nog steeds de 

wet ivaarbij het mannen verboden 
is, hun echtgenote af te ranselen 
tussen negen uur 's avonds en zes 
uur 's morgens « omdat het ge
schreeuw de rust zou kunnen 
sloren n, hebben Lagerhuisleden 
thans voorgesteld, deze wettekst 
af te schaffen In de toelichting 
bij hun voorstel worden de rede
nen niel omschreven. Slapen de 
Britten thans vaster dan in de 
17e ecüiu, toen de wet in voege 
trad ? 

H Generaa l 
De « Europese Federalistische 

Beweging », een kleine Oosten-
iijkse pa? tij, heeft voor de eerst
komende prezidentsverkiezingen 
de kandidatuur van een gepensio
neerd generaal voorgedragen. 

De sabelslepcr laat zich op zijn 
propagandalochten steeds verge
zellen door een 21-]arige pin-up die 
de toehoorders onderhoudt over 
liet onderwerp « waarom jonge 
mensen een generaal verkiezen ». 

Tip voor de rendez-vous-generaaU 
d la Janssens. 

B Vrouwel i jke logika 
De echtgenote van de nieuiv-

verkozen Britse Labourleider, Mary 
Wilson, verklaarde aan de pers 
dat ze haar man iedere avond een 
rapport over zijn politieke werk
zaamheden die dag laat voordra
gen. « Als zijn denkwijze me dan 
te ingewikkeld voorkomt, help ik 
hem met mijn viouwclijke logica; 
hij steil dal ten zeeiste op prijs ». 

• Beledigend 
Maria Bóhm, weduwe van een 

onlangs gestorven Oostenrijks vak
bondleider, heeft een Weens ge
neesheer gedagvaard wegens las
ter. De man der wetenschap had 
in het Oosteniijks arlsenvakblad 
geschreveji u dat een onlangs 
gestorven vakbondleider, die in 
1945 nog zonder have en goed als 
onderhuurder in een kamer hokte, 
bij zijn dood een privaat fortuin 
van MS miljoen F achterliet ». 

• Polen in Rusland 
Negenhonderd Poolse officieren 

die onlangs vrijgelaten werden uit 
de Siberische kampen waar zij 
sinds 1939 gevangen zaten, hebben 

lerllaard dat nog twintigduizend 
van hun landgenoten in de Sovjet
unie ijci angen gehouden worden. 

Lang vóór de vrijlating der 
negenhonderd reeds had de Sovjet
unie aan Warschau meegedeeld 
dal er geen Polen meer op haar 
qrondgebied gevangen werden ge-
liouden. 

B Laatste snufje 
Hel laatste snufje op het gebied 

van de raketoorlog komt uit de 
V.S. : om de in silo's ingebouwde 
Minuteman-balterijen ook gevechts
klaar te houden bij een zware 
Bussische atoomaanval, zal het 
automatische vuurkommanda voor 
deze rakelten gegeven worden 
vanuit een vuurleiding in een 
vliegtuig. 

B Rusland pro 
Eén der voorstanders van Ame

rikaanse ontwikkelingshulp aan 
Afghanistan is de Sovjet-Unie. Op 
de Sovjet-ambassade te Kaboel ver
klaarde een diplomaat : « Indien 
de V.S. niet opnieuw de thans 
afgesneden dollarstroom laten 

vloeien, zal Afghanistan zich naar 
de Sovjet-Unie keren. En momea-
teel kunnen wijzelf het niet aan». 

m Citaat 
« Bestaat het verschil tussen d» 

beide Duitslanden hoofdzakelijk 
niet daarin dat we in Oost-Duits
land het theotetisch materialism* 
hebben terwijl in West-Duitsland 
het praktische materialisme 
heerst ? n. (Dr Moritz Mitzen-
heim, evangelisch bisschop van 
Thürii^gen). 

B Adsjoebei in Vatikaan 
Kroesjtsjev-schoonzoon en « It-

vestia n-hoofdredakteur Adsjoebei 
had een onderhoud met de Paus. 
Het officieel kommunikee van de 
Vatikaanse nieuiusdiensl omschrijft 
dit onderhoud zeer voorzichtig als 
een « bezoek van de heer Adsjoe
bei aan de privé-vertrekken van 
Z.H. » Toen Adsjoebei bij zijn 
aankomst in Rotne ondervraagd 
was geworden door joernalisten 
i.v.m. een eventueel bezoek aan de 
Paus, had hij geantwoord : «Alles 
is mogelijk. De Paus bijt niel e f 
wij bijten ook niet ». 
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W a a r men in Duits land nog hier en daar de 
be tonnen tanden kan zien van wat eens de 
Sigfried-Iinie was, waar men zich aan Neder
landse s t randen nog duchtig kan bezeren aan 
resten van de Atlant ik-wal , daar worden in 
onze kontreien nog heelwat landschappen 
ontsierd door betonnen bunkers en duistere 
forten. Vooral in de omgeving van A n t w e r 
pen zijn deze overblijfselen van vóór de 
oorlog talrijk. To t veel hebben zij niet ge
diend, hoogstens tot « vindplaats » voor al
lerlei materialen die handige lui eruit wisten 
te halen nadat de soldaten verdwenen waren . 
Honderden kilometers elektrische leidingen, 
t ientallen tonnen «oud-ijzer » onder de vorm 
van metalen koepels, poorten e.a. werden er 
door de Duitsers, zowel als door handige jon
gens, weggehaald. 

oorlogsbuit 
Hoewel de forten dus meest

al van weinig militair nut 
waren en aan de belasting
betaler veel geld gekost heb
ben, hebben sommige onder 
hen thans een betere be
stemming gekregen: zij wer
den omgevormd in kweker
ijen voor kampernoelies. Wij 
bezochten verleden week een 

fiën die de sporen toelaten 
zich te ontwikkelen. Hoewel 
de teelt van paddestoelen 
zich tijdens de afgelopen 
tien jaar in Vlaanderen ge
voelig heeft uitgebreid tot 
een belangrijke zaak, dient 
toch opgemerkt dat alles zo
maar niet van een leien dak
je loopt en dat er heel wat 

Vervallen forten worden gebruikt 
voor paddestoelen-kweek 

van deze kwekerijen die on
dergebracht is in 'n dergelijke 
vesting en die uitgegroeid is 
tot een van de grootste in 
haar soort. 

\ 

Paddestoelen tussen 

beton 

Tussen muren en gewelven 
die op sommige plaatsen een 
dikte hebben van niet min
der dan drie meter, tussen 
dertigduizend kubieke meter 
beton, worden hier fijne 
paddestoelen gewonnen op 
een voedingbodem van paar-
denmest. Het bevat inder
daad de actenomices, bakte-

komt bij kijken vooraleer een 
kwekerij winst gaat afwer
pen. 

• Verkoudheden genezen 

Het is tegenwoordig zeer 
moeilijk aan paardemest te 
geraken. Het moet gehaald 
worden in koerspaardenstal-
len, rijscholen en andere 
zeldzame plaatsen waar nog 
paardenuitwerpselen in stro 
gedeponeerd worden. De be
reiding daarna, van dit mest 
vergt eveneens een bijzon
dere stielkennis. In een daar
toe speciaal uitgeruste ruim
te wordt het verrijkt met 
kunststoffen, vooral stikstof, 
daarna in een fermenteeraf-

deling gedurende zest'en da
gen bewerkt, driemaal volle
dig omgezet en telkens over
vloedig met water bespoten, 
ledere maal wordt en per ton 
mest, 700 liter water bijge
voegd. Gedurende dit broed
proces stijgt de temperatuur 
binnenin de massa tot meer 
dan tachtig graden. Er hangt 
steeds een doordringende a-
moniakgeur in de ruimte. 
Onze zegsman verzekerde 
ons dat deze geur alle ver
koudheden bij dé arbeiders 
die er in werken voorkomt 

...Paarden worden zeldzamer. Hun mest ook.^ 

Ook de amoniak wordt 
verwijderd, daar de stoom 
zeer krachtig in een kring
loop door de ruimte wordt 
gejaagd en tevens zuurstof 
van de buitenlucht wordt 
meegevoerd. Na deze lange 
« kuur » — zo werd ons door 
kenners verzekerd — ruikt 
het mest, wanneer het uit de 
'ruimte wordt gehaald, naar 
versgebakken roggebrood. 

ste in tegenstelling met de 
kwekerijen in de mergel-
groeven waar gemalen mer
gel wordt gebruikt. Gedu
rende veertien dagen, drie 
weken, wordt de broedkamer, 
eveneens door middel vaa 
stoom, op temperatuur ge
houden Na deze tijdspanne 
verschijnen plotseling overal 
speldeprikgrote kopjes die 
zich ontwikkelen tot kam

en dat zelfs de kwalijkste 
«valling •» na enkele uren 
verblijf erin genezen wor
den. 

• Gezondheidskuur 

In het mest ontstaan wit
te, zilverachtige vlekken. Dat 
zijn de reeds genoemde bak-
terien die zich ontwikkelen. 
Wanneer het zover is wordt 
het mest in speciale bakken 
gedaan om te verhuizen naar 
de uitzweetruimte. Vier da
gen blijft het onder tropi-

Een andere eigenaardigheid 
van de uitzweetruimte is de 
mogelijkheid om er sauna
baden te nemen Door som
migen, die deze Finse ge
zondheidskuur beoefenen 
wordt dan ook gebruik ge
maakt van de in kamper
noeliekwekerijen verschafte 
gelegenheid. 

Veel zorgen 

Na de reeks opgesomde be
werkingen is de voedingsbo
dem voor de paddestoelen 
uiteindelijk gereed. Het mi-

pernoelies. Dat is de eersïe 
« vlucht » zoals dat in vak
termen genoemd wordt. De 
voedingsbodem vormt weldra 
een witte vlakte, als bij vers
gevallen sneeuw, de kampei»-
noelies staan dicht op elkaar 
geperst, het werk van de 
pluksters kan beginnen. De 
oogst kan tien tot twaalf we
ken duren en verschijnt in 
verschillende periodieke 
vluchten. 

Alles bijeen is er dan nog 
geen einde gekomen aan de 
zorgen. Eens de laatste 
vruchten geplukt, dient alle 
materiaal opgeruimd. De 

In uitzweetruimte voor me$t kan men 

SaunU'baden nemm 

Kampernoelies in bossen en weiden 
kenners... 

enkel bestemd voor 

sche temperaturen van 53 
tot 59 graden, die verkregen 
worden door middel van bin-
nengeblazen stoom. Het ge
volg is dat schadelijke bak-
terien gedood worden en an 
deren, die van nut zijn voor 
de paddcstoelenkweek, zich 
ki deze roor hen Ideale om-
standigl" eden ontwikkelen. 

celium — sporen die in de 
laboratoria op met calcium 
steriel gemaakte tarwe ge
kweekt worden — wordt in
gebracht. Alles verhuist naar 

' de broedkamer in bakken, of 
in bedden op de grond, waar 
de voedingsbodem afgedekt 
wordt met een mengsel van 
zand, turf en kalk. Dit laat-

teeltgrond kan slechts vocw 
één volledige oogst gebruikt 
worden en dient dus verwiJi 
derd. De bakken moeten uit* 
geschuurd en ontsmet wo»« 
den. De broedruimte even
eens. Uit een en ander blijkl 
dus wel dat een kampernoe
lie zomaar niet op een twee 

(zie vervolg hiernaast) 
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D e Volksun ie heeft reeds tot ïn 'den freure 
de acKteruitstelling van Vlaanderen op in
dustr ieel gebied onders t reept . Niet alleen 
worden er talrijke n ieuwe ni jverheden op 
gericht in Wallonië , worden er Vlaamse fa
br ieken bes temd voor Vlaanderen , overge
heveld naar het Waa l se landsgedeelte , maar 

geen geld voor 
wordt er van reger ingswege prakt isch geen 
h a n d ui tgestoken naar industr iën die — on
d a n k s grote moeil i jkheden — een kans op 
slagen zouden hebben. Enkele tijd geleden 
werden wij in Wes t -Vlaanderen nog met een 
dergelijk voorbeeld gekonfronteerd. 

Vlaams initiatief ï 
De geschiedenis van dit 

bedrijf is er een zoals die 
van tientallen familiale on
dernemingen in onze gewes
ten, Een Zedelgemse werk
tuigkundige met jarenlange 
ervaring in de bouw van 
landbouwmachines, begon na 
de oorlog met een eigen be
drijfje. Hij vervaardigde be
scheiden dorsmachines die 
ter plaatse stro konden ver
werken. Later diende deze 
produktie stopgezet omdat er 
moderne maaidorsers op de 
markt kwamen en er voor de 
klassieke dorstuigen geen 

konkurrentie-mogeli j kheid 
meer overbleef. Na jaren be
studering en na jaren wer
ken om de zaak om te bou
wen slaagde de man erin — 
Inmiddels bijgestaan door 
zijn zonen — het bedrijf zo
danig om te schakelen dat 
kon overgegaan worden tot 
de bouw van stropersen. 
Weldra werden opraappersen 
vervaardigd die, zowel op het 
veld als ter plaatse, stro of 
hooi in balen konden persen. 
Waren het aanvankelijk ma
chines die achter een traktor 
dienden gehangen te worden, 
dan werden later ook zelf-
rijdende persen (praktisch 
enig in Europa) vervaardigd. 

De fabriek kende weldra 
een grote bijval, zowel in 
binnen- als buitenland. In 
drie jaar tijds werd de pro
duktie telkens verdrieduta-

Weiniff grote nijverheden in Vlaanderen... 

wajs met de vervaardiging 
van 25 machines per jaar, 
daar waren het er in 1961 
reeds 80 en verleden jaar 

sen voorzien. De afzet ging 
buiten België ook naar Ne
derland, Frankrijk, Duits
land, Zwitserland en zelfs 

beid, waar men begonnen werd een totaal van 250 per- naar Denemarken. De te-

kampernoel ies 
als oorlogsbuit 

(vervolg van blz. 8) 

drie te voorschijn is getoverd. 
De inrichtirig vraagt daarbij 
zeer veel kapitaal. Om de 
kwekerij in het fort dat wij 
bezochten, uit te bouwen tot 
wat zij thans is, diende er 
Jarenlang hard en onverd..o-
ten gewerkt Kilometers 
pijpleidingen voor de ver
warming, geleverd door een 
reusachtige verwarmingske
tel, moesten aangelegd wor
den, samen met een ne t van 
electrische leidingen. Daar
bij kwamen honderden me
ters pijpen (waarvan een ge
deelte in broodzakjesplas-
tiek) voor de toevoer van 
stoom en frisse lucht, die 
dient te zorgen dat het door 
de groei van de kampernoe
lies onstane koolzuur verdre
ven wordt, en dat de temper
atuur in de zomer niet hoger 
komt te liggen dan 18 graden. 
Er dient dikwijls afgerekend 

te worden met enorme moei
lijkheden. De uitgebate ves
ting vertoonde op vele plaat
sen levensgrote barsten in de 
metersdikke muren en zol
deringen, waardoor regenwa
ter binnenkwam sn er zelfs 
stalagtieten gevormd werden 
zoals in grotten. Zoals bij het 
begin gezegd, was heel ' t fort 
leeggeplunderd geworden en 
stond er geen deur of raam 
meer in de daarvoor bestem
de openingen. Trouwens wa
ren er talrijke ramen of toe
gangswegen bij te maken 
wat zeker niet van een leien 
dakje liep: bedenk maar even 
dat voor één enkel raam van 
1,20 m. bij 1,40 m.niet minder 
dan twee en een halve ku
bieke meter beton diende 
weggeboord. De voorbrengst 
gaat echter van jaar tot jaar 
vooruit, de onderneming 
groeit gestaag en stelt reeds 
een tiental mensen tewerk. 
Tot de « suksessen» mag een 

reusachtige kampernoelie 
gerekend worden ter grote 
van een teepot en met een 
gewicht van 325 gram. 

De voorbrengst gaat naar 
de grote steden waar de 
Vlaamse kampernoelies zeer 
gewaardeerd worden. Het is 
trouwens geweten dat zij te
genover de in het buitenland 
gekweekte ( e n dikwijls op
gejaagde vruchten), verschil
lende opvallende voordelen 
bieden: zij zijn vers, Vast en 
uiterst smakelijk. In ieder 
geval zullen weinigen, wan
neer zij ergens in een peper
duur eethuis een «toast met 
kampernoelies » (gewoonlijk 
nader omschreven voor het 
geval Brigitte Bardot er zou 
komen nuttigen, als « Toast 
aux champignons) eten, ver
moeden dat de fijne, half
ronde schijfjes, veelal de 
enige oorlogsbuit vorm«n die 
de forten en vestigingen ooit 
hebben opgeleverd. S.D.L. 

werkstelling in het bedrijf 
ging ook steeds in stijgende 
lijn, zodat er uiteindelijk 120 
arbeiders en een twaalftal 
bedienden werkzaam waren. 

De onderneming nu, was 
gestart met een bescheiden 
kapitaal. Door de uitbreiding 
diende men over meer fond
sen te beschikken en een be
roep werd gedaan op de Na
tionale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid 
(N.M.K.N.) dit in september 
1962. Waar men namelijk 
210 machines had vervaar
digd en 190 verkocht op het 
einde van het seizoen 1962 
bleef er een dode periode te 
overbruggen en liet alles 
voorzien dat de fabriek er 
in 1963 — mits men de no
dige kapitalen kon bijeen
brengen — bovenop zou zijn. 

Dit is niet gebeurd en 
thans staat men voor een 
bankroet. 

Inderdaad, door het maar 
steeds aanslepen van aller
lei administratieve romps
lomp geraakte men niet aan 
het nodige kapitaal. Van de 
NiM.K.N. kreeg men ten slot
te als antwoord dat niet ge
noeg waarborgen konden ge
leverd worden. Stappen wer
den eveneens ondernomen 
bij de Nationale Investerings
maatschappij van zohaast 
deze gesticht werd. Daar 
werd uiteindelijk geantwoord 
dat men zelf eerst kapitalen 
diende aan te brengen het
geen prompt gebeurde via 
een Duitse en Luksemburgse 
firma. 

dat er uiteindelijk geen ui6« 
komst meer was. Ten slotte 
werd dan nog van overheids
wege aangevoerd dat he« 
dossier voorlopig gesloten 
was en daar bleef het bij. 
Per slot van rekening werden 
de fabrikanten van « jul! 
naar aar » gezonden. Thana 
zijn alle tewerkgestelden af-i 
gedankt en staan meestal op 
de straat en dienen ander 
werk te zoeken. Sommigen 
vonden dit in gelijkaardige 
bedrijven. 

Alles bijeen is dit wee» 
eens een voorbeeld van he^ 
kelderen van een Vlaams be
drijf dat mogelijkheden toS 
ekspansie had maar dat door 
de sleur van de Belgische 
administratie, het onvermo
gen en het onbegrip van 
overheidswege, naar heft 
bankroet werd gebracht En 
dan hebben de ministers en 
de grote partijen nogwel de 
mond vol van ekonomische 
ekspansie ! 

Uiteindelijk vraagt men 
zich ook af waarvoor de ver
schillende maatschappijen 
als N.I.M. en N.M.K.N. ge
sticht werden. Toch niet om 
diegenen te helpen die er 
bovenop zijn maar wel om 
hen bij te staan die de mo
gelijkheid hebben iets te ver
wezenlijken maar hiervoor 
een beroep moeten doen op 
goedkoop staatskrediet. DatI 
is gezonde ekspansiemoge-
lijkheden scheppen. 

Wij hebben natuurlijk de 
boekhouding van de betrok
ken firma niet onderzocht^ 
maar de kredietmaatschap-

...maar wat de « kleine » maken, mag gezien worden. 

Nadien werd geëist dat het 
Vlaamse bedrijf zou samen
smelten met een andere ge
lijkaardige onderneming 
Nog andere eisen werden ge
steld en praktisch alle wer
den zij uitgevoerd door de 
fabriek. Ten lange laatste 
werd nog een beroep gedaan 
op bevoegde ministeriële de
partementen maar het was 
al boter aan de galg. De ver
schillende administratieve 
geplogenheden werden zo 
lang gerokken en de zaak zo 
op de lange baan geschoven 

pijen kunnen dat wel. Ons 
inziens is het hier dat de 
knoop van de zaak ligt Of
wel steUen de eksperten vast 
dat een bedrijf niet houd
baar is, dat men het geen 
krediet kan verlenen en dan 
zegt men dat vlakaf, ofwel 
is het bedrijf wel voor uit
breiding vatbaar en dan 
dient men het nodige te doen 
om het te helpen. Maar 
rond - de - pot - draaierij en 
op de lange baan schuiven 
is uit den boze en kan alleen 
maar tot rampen leiden. 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KÜLTUUR 

Dat de scheidingslijn tussen lektuur en lite
ra tuur , tussen schrijver en le t terkundige een 
vaagheid en rekbaarheid bezit die het moge
lijk maakt , door een verschil in interpretat ie 
of beoordeling sommige au teurs nu eens bij 
de ene, dan bij de andere categorie onder te 
brengen, hebben we reeds meermaals k u n n e n 
vaststellen. Het spijtige daarbij is dat, een
maal een auteur van een etiket is voorzien, 
hij het moeilijk kwij tgeraakt ook al loopt zijn 
werk over de grenzen heen die vaak tamelijk 
subjectief getrokken werden. 
Des te verheugender is het daarom, wannee r 
een auteur zo duidelijk en onbetwistbaar 
deze grenszone overschrijdt, dat geen twijfel 
aan de waarde van zijn werk me.er mogelijk 
blijft. 

Aster Berkhof schreef een 
respectabel aantal ontspan-
ningsromans en reisverhalen, 
ook zeer goede jeugdromans 
o.m. «Paavo de Lap». 

De kritiek onthaalde zi]n 
werk op elkaar tegenspre
kende beoordelingen die gin
gen van ongerechtvaardigde 
lofliederen tot ongerecht
vaardigde afwijzingen. Een 
zaak was onbetwistbaar : 
Berkhof beschikte niet 
slechts over een zeer vlotte 
pen - è.1 te vlotte, zegden 
zijn verzuigers - doch ook 
over een taalbeheersing die 
zelfs grote «literatOTen» niet 
altijd aan de dag leggen. 

Het nieuwe werk van 
Berkhof « Dagboek van een 
missionaris » verschilt van 
de vorige romans niet slechts 
wat thema en uitwerking be
treft. Het ligt ook op een ge
heel ander plan. Berkhof be
wijst erin dat hij niet al
leen een zuiver stilist doch 
ook een sterk psycholoog Is. 

Een thema te behandelen 
zoals dat wat hij in dit «Dag
boek» aansnijdt, vergt van 
de auteur niet alleen durf 
maar tevens een sereniteit, 
een psychologisch inleven ej» 

een — Berkhof gebruikt dit 
woord zelf — diepmenselijke 
deernis die alleen iemand 
die het formaat van een 
groot schrijver heeft, kan 
opbrengen. Een jaar of ze-
ven-acht geleden getuigde 
Louis Sourie van Berkhof : 
« Die man is iemand die ons 
nog kan verrassen >. Hij ba
seerde zijn mening daarbij 
op het toen reeds bewezen 
vertellerstalent van Berkhof. 

Het verhaal van de mis
sionaris Paul Winters, dat in 
dit dagboek besloten ligt — 
al de kleine en grote moei
lijkheden van het missione-
ringswerk, de twijfel aan 
eigen kracht en aan de juist
heid van eigen reakties, de 
vreemdheid van deze wereld 
die elke invloed van buitenaf 
absorbeert en vernietigt, de 
apathie van een volk dat de 
berusting en de lotsaanvaar-
ding tot grondslag niet al
leen van zijn ethiek maar 
van heel zijn leven heeft 
gemaakt en tenslotte : de 
knagende twijfel aan de zin 
van zijn werk, zijn levens
taak — dit alles kan niet sa
mengevat worden in enkele 
woorden. 

véiaêgsmsaisii^i^^^^fismi^^s^&i^t 

Willem van oranje 
In de Vlaamse Wetenschappel i jke Pockets 
(Uitgave Heideland) is van de hand van de 
bekende Vlaamse historicus dr Rob van 
Roosbroeck een ui ts tekende biografie van 
Willem van Oranje verschenen. 

Hefc betreft hier een van 
de boeiendste, maar ook van 
de allergrootste figuren uit 
onze nationale geschiedenis, 
een man die door de eeuwen 
heen de verpersoonlijking 
gebleven is van het Neder
lands nationaal bewustzijn 
in ruime zin. Noord en Zuid 
omvattend, en van het stre
ven naar eigen staatsvor
ming. Op een tragisch keer
punt van onze geschiedenis 
Is hij het symbool geweest 
van de eenheid der Neder
landen. 

T'a'rijke auteurs hebben 
ons levensbeschrijvingen 
van de Zwijger geschonken. 
De moesten dateren van voor 
de oorlog, doch ook in de na
oorlogse periode veiscbenen 

reeds een paar biografieën, 
o.a. van de hand van H.L.T. 
de Beaufort en van L. Knap
pert, die bewezen dat de be
langstelling voor de Prins 
levendig blijft. Dr R. van 
Roosbroeck schreef zelf vorig 
jaar een meer beknopte le
vensbeschrijving die eerst in 
het Duits en daarna ook in 
het Nederlands verscheen. 

Het boek dat wij thans be
spreken is met vakmanschap, 
grondige onderlegdheid, 
maar ook met toewijding en 
begeestermg geschreven, zo
als wij dat van dr Van Roos
broeck mochten verwachten. 

Dr Van Roosbroeck was 
voor de oorlog een van onze 
belofterijkste Vlaamse histo
rici, de man die de leiding 

nieuwe roman van 

aster berkhof 

ASTER BERKHOF — « Dagboek van een 

missionaris » — roman, 344 bh., gebonden, 165 F 

Stols, Den Haag — Diogeyiis, Antwerpen (1963). 

Men moet dit boek lezen; 
niets erin is bijkomstig, niets 
is literaire « versiering». 

Niet slechts het hoofd-
personnage doch ook de bij
figuren (de Indische dokter, 
de zamindar, de overste, de 
pater die zijn geloof verlo
ren heeft, de naar geloof en 
houvast zoekende dokter in 
het hospitaal te Calcutta) 
zijn psychologisch sterk en 
aanvaardbaar getekend. 

Berkhof heeft gebruik ge
maakt van zijn kennis van 
India — maar hoewel in 
sommige passages in dit dag
boek een aantal ethnische, 
religieuse en historische ge
gevens worden verstrekt over 
India in het algemeen en 
Tsjota Nagpoer in het bizon
der, toch zijn deze niet hin
derlijk of remmend en 
slechts aangewend in zoverre 
zij voor de situering, voor 
een begrip van de psycholo
gie der personen en van reli
gieuse en sociale e.a. toestan
den noodzakelijk zijn. 

Zij /ijn de achtergrond, 
voor dewelke zich het tragi-

'"SS^-S^ 

nam van het grote werk, de 
Geschiedenis van Vlaande
ren, de belanrijkste presta
tie van de jonge Vlaamse 
geschiedschrijving na de 
vernederlandsing van het 
hoger onderwijs 

Na de oorlog is Dr. Van 
Roosbroeck, getroffen door 
de repressie, naar Nederland 
uitgeweken. Het verheugt 
ons dat hij met dit boek de 
aandacht op zich vestigt van 
de jongere Vlaa.T:ise genera
tie en ons tevens er aan her
innert dat tot onze schaam
te en scliande zoveel jaren 
na het einde van de oorlog 
nog Vlaamse geleerden en 
kunstenaars verbannen blij
ven en naar Vlaanderen niet 
kunnen terugkeren zonder 
in de gevangenis terecht te 
komen. Hoelang nog ? 

De lektuur van dit zeer de
gelijk werk kunnen wij niet 
alleen warm aanbevelen, we 
zijn overtuigd dat alle 
Vlaams - nationalisten het 
moeten lezen. 

sche leven van de eenzame 
missionaris afspeelt. Zij 
scheppen het klimaat en de 
atmosfeer, waarin de crisis 
groeit : de groeiende angst 
om het nutteloze van zijn 
werk, een angst waarvoor hij 
slechts vluchten kan in zijn 
ongeschokt en nooit verloren 
geloof. Het is om deze angst 
en om zich voor zichzelf te 
verantwoorden, dat hij zijn 
dagboek schrijft... 

Hij zal ten ondergaan, 
niet aan de tragiek van zijn 
eenzaamheid of aan het be

sef van nutteloosheid van 
he t missioneringswerk, maar 
aan de ziekte die hem op 
zijn speurtocht naar zijn ge
vluchte kristenen neervelt. 

Want zijn geloof is onge
schokt en zo sterk dat hij, 
de eenzame en van allen 
verlatene, het « Magnificat » 
zingend de dood kan ingaan, 
omdat hij God nabij weet. 

Dit boek is niet slechts een 
schitterende belofte : het is 
een werk dat wij, met « De 
Dood van een Non » van Ma
ria Rosseels en « Het leven
de Beeld » van Jac. Ber-
geyck, als een der mooiste 
aanwinsten der katholieke 
literatuur in het Nederlandse 
taalgebied kunnen beschou
wen en, daarboven uit, als 
een aanwinst voor onze lite
ratuur überhaupt. Want ik 
meen, met André Demedts, 
dat slechts zij die door cy
nisme verkalkt z'jn, dit boek 
niet schoon zullen vinden. 

A.V. 

Steentjes voor 

ons taaigebouw 
Rechtzclling : 

In onze vorige bijdrage siond de volgende zinsnede te 
lezen : « Als er één WOORD is aan WIENS aanwezigheid 
onze woordengemeenle geen behoefte gevoelt, dan is het 
wel het woord charme ». Oorspronkelijk stond er : « Als 
er één vreemdeling is aan wiens aanwezigheid » enz., 
doch bij hel verbeteren van de tekst iverd VREEMDELING 
{waarmee natuurlijk een vreemd tvoord was bedoeld) 
onbegrijpelijkerwijze vervangen door WOORD, waardoor 
een ergerlijke fout in de zin ontstond : inderdaad had 
WIENS tegelijkertijd voor WELKS moeten plaatsruimen, 
hetgeen niet gebeurde. 

WIENS, WIER kunnen alleen belrelildng hebben op per
sonen, WELKS en WELKIïiR alleen op zaken. Ook wanneer 
naar zaken wordt verwezen met een naam die gewoonlijk voor 
personen wordt gebruikt, zoals in onze bijdrage met het woord 
vreemdeling het geval was, is WIENS, WIE of WIER geboden 
als inleidend woord van een daarvan afhangende betrekkelijke 
zin. 

Geheel anders is hel gesteld met de betreklielijke bijwoor
den waarvan, waarmee, waarop. Vroeger konden deze woorden 
uitsluitend betekenen : van welke (zaak), met welke (zaak). 
Lang is kunstmatig aan die regel vastgehouden door taalwet-
gevers die doof bleven voor de ontwikkeling in de gesproken 
taal, die wees in de richting van een veralgemeend gebruik 
van waarvan, waarin enz. zowel voor personen als zaken. 
Heden wordt het als volkomen juist beschouwd WAARVAN te 
gebruiken voor VAN WIE, WAARMEE voor MET WIE enz. : 
De persoon WAARMEE ik zoeven heb gesproken, een vriend 
WAARIN ik het volste vertrouwen stel. 

OMZEGGENS, DESGEVALLEND : twee woorden die gewoon 
niet bestaan in de algemene taal, en die nochtans geregeld in 
ons blad te lezen slaan. Beide zijn enkele decennia geleden in 
de Belgische administratie ontstaan naar het vooibeeld van 
LUIDENS, KRACHTENS, of van DESBETREFFEND (d.i. dat 
betreffend) maar taalkundig onjuist, zijn volkomen overbodig 
en vinden bovendien geen steun in de gesproken taal. Goede 
wendingen zijn : om ZO TE ZEGGEN, VRIJWEL, NAGENOEG, 
L\ VOORKOMEND GEVAL, ZO NODIG. Hoe ontslaan dergelijke 
tvoorden ? Heel eenvoudig doordat bepaalde van onze Bel
gische opstellers niet voldoende vertrouwd waren met de 
1 ijkdom aan mogelijkheden van het Nederlands en daarom op 
eigen houtje woorden ter vertaling schiepen daar zij meenden 
dat onze taal geen woorden bezat die aan de (Franse) begrips
inhoud beantwoordden. 

00J,. 6-i-CS. U.J. Bouwman. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ( • • ( ( ( ( • • • • • • ( • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • ^ 



PE VOLKSUNIE 

11 

PERSSmOBl 

rendez - vous 
gemist 

Het moet de laatste der Mohika
nen zwaar gevallen zijn dat van 
de 180.000 erkend gewapende weer-
standers van 1944 slechts enkele 
duizenden he t de moeite vonden 
h u n eigen begrafenis bij te wo
nen. Mr. Char la ( t a )n van he t ko-
mitee der Belgen, die gemeend had 
op een teken van zijn hand de 
scharen eendrachtig op te zien 
marsjeren, vergiste zich niet alleen 
hierin, maa r ook he t t rajekt van 
de begrafenis - kavalkade was 
slecht uitgestippeld. 

Het h a 4 moeten eindigen aan 
he t jubelpark waar de musea van 
he t leger en van oudheidkunde 
gevestigd zijn. 

Standaard 
Had er weer eens naas t gezien. 

I n haa r verslag zag ze Waalse en 
Vlaamse federalisten elkaar be
dreigen. 

« Slechts rond de Beurs stonden 
weerzijds enkele groepjes (kenne
lijk behorend tot de « vijf percent 
extremisten » van Waalse en 
Vlaamse zijde), en die konden 
door zowel de roep « Eenheid — 
Unite » uit te fluiten als de kreet 
« federalisme » in de ruimte te 
slingeren, voor enige deining zor
gen. Onderling maakten zij he t 
elkaar moeilijker dan da t zij het 
de betogers deden, zodat een 
groepje rijkswachters zich tussen 
hen opstelde en een breuk in de 
twee volksdelen voorkwamen. » 

M. Ruys liet daa rna in zijn be
schouwingen voelen da t de cc golf
slag » van zijn jeugd niet altijd 
binnen de Standaard-maat kan 
gehouden worden. 

« Er was heel wat minder volk 
d a n de inrichters verwacht had
den, en vooral : er was nagenoeg 
geen jeugd. Het is voor de promo
tors van de taalvrijheid een sinis
ter Mane Tekel Fares, da t zij nog 
enkel bejaarde lieden vermogen te 
verzameilen. 

Het rendez-vous heeft dan ook 
een slechte dienst bewezen a a n de 
part i j van de « trikoloren » en van 
de franskiljons. Zij heeft diegenen 
gelijk gegeven die beweren da t in 
de diepere volkslagen van Vlaan
deren en Wallonië de drang leeft 
Om deze s taa t van al de oude. on
sociale, belgiclstische smetten te 
reinigen. BSP-ondervoorzitter Van 
Eynde mag dan al zeggen da t al-

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 
• 

Kostuum of regenjas 
voor mijnheer 

• 
Tailleur of mantel 

voor mevrouw 
• 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 

Kom U overtuigen. 

Zuidlaan 52 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.10 

leen een handvol eztremisten zich 
voor een nieuwe ordening van de 
Vlaams-Waalse samenwerking in
teresseert; het fiasko van zondag, 
de afwezigheid van de Walen en... 
de twee marsen op Brussel logen
straffen die komische stelling » 

DEJ GAZET 
Scheen veel genoten te hebben 

van de humoristische slogans van 
de Vlaamse tegenbetogers als : 
« Karnaval » «Bokrijk » « Au Mu-
sée » « Solden-Solden ». 

« Aan de enorme koncentratie 
van rijkswachters aller soort, en 
ook aan de slogan « Volksunie en 
M.P.W. buiten » was te zien dat 
men ernstige tegenbetogingen had 
verwacht. Ook die bleven kalmp-
jes : aan de Beurs, de enige plek 
waar publiek was, stonden de wal-
linganten voor hun café, aan de 
hoek van de Beursstraat en aan 
de overkant stonden de vlaams-
gezinde tegenbetogers, die he t erg 
humoristisch hebben opgevat en 
aanhoudend he t « Requiem » of 
de t reurmars van Chopin zongen, 
helemaal in de sfeer van de beto
ging zelf. » 

H e t Vollr 
Inspireerde zelfs zijn aprilgrap 

aan de oude Belgen Het zegde dat 
het komitee h a d gezorgd dat een 
boek « Wij zijn de Belgen » op 1 
april kon afgehaald op alle ge
meentehuizen van he t land. 

« De titel van he t boek luidde 
« Wij zijn de Belgen », bevattende 
de beknopte geschiedenis van Bel
gië in beide landstalen — een re
gel in he t Frans, de volgende in 
het Nederlands — naast een hand
leiding : Hoe gaat een Belg, hoe 
eet een Belg, hoe spreekt een Belg 
en zo doet een Belg het in beide 
landstalen. 

In een bijhorende omslag zat 
bovendien een driekleurig diploma 
van « Ware Belg » met een geld
bon waarmee men om het even In 
welke goede Belgische zaak zich 
een lijst kon aanschaffen om dit 
diploma in het huis op een goed 
zichtbare plaats te kunnen ophan
gen. 

Elkeen vond he t spijtig dat men 
er, gezien de enorme volkstoeloop, 
niet in geslaagd was deze boek
werken uit te delen. » 

L E J S O I R de rode vaan 

L i IIBRE BELfilQDE 
Had nochtans vlammende oproe

pen gericht tot alle Belgen om 
hun eenheidsdrang te gaan bot
vieren «op het rendez-vous. 

« En wat leert ons de meest ele
mentai re aardrijkskunde ? 

Toch wel dat de Schelde de 
franstalige stad Doornik verbindt 
met de Vlaamse stad Gent, juist 
zoals de Maas de Waalse s tad Luik 
verbindt aan de Vlaamse stad 
Maaseik. » 

Ai Libre, ik huiver — civiek ge
zien — uw redenering door te 
trekken. 

Diezelfde Maas verbindt ons met 
de « OUanders » waarv£\i onze 
voorvaderen zich in 1830 zo dapper 
hebben losgeworsteld. De nationali
teit vloeit waar ze niet gaaji kan. 

BELESGINS van las-
en geldmiddelen op 
lermijn; Interessante 
mogelijkheden m e t 
100 % waarborg. Ren-

tot 7 % 's jaars. Oolc 
Waar U ook woont, alle 
beleggingen worden U 
zonder verplichting aan
een erkend lid van het 

tavergoeding 
op hypotheek, 
vormen van 
persoonlijk en 
getoond door 

VlAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEÉ 

303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL 
en... discretie gegarandeerd op erewoord 

Was de enige kran t om de enige 
t r aan op te merken die bij deze 
vrolijke begrafenis gevloeid is. 

« De flaminganten zingen de 
dodenmars, het De profundis. Zij 
huilen (nota van ons : aonder 
tranen). Zij wuiven met hun 
hand, de duim omlaag gericht. In 
de stoet roept een bejaarde dame 
die haar vlag sterk omklemt : 
« Oh. De flaminganten, zij bele
digen mijn vlag ». Haar ogen 
staan vol tranen. » 

Dimanche - Presse 
Was een van de weinige Brus

selse bladen die het hoofd koel 
hielden. 

Onder de titel (( de leerling-to-
venaar » meent het dat de inrich
ters de zaak van hun « eenheid » 
slecht gediend hebben 

« Geen struisvogelpolitiek. Geen 
politiek meer die er in bestaat 
zijn wensen voor werkelijkheid te 
nemen. De federalisten bestaan : 
en zij worden steeds talrijker en 
taMjker, zowel In Vlaanderen, als 
Jn Wallonië en in Brussel. Maar 
deze federalisten verdedigen zich 
heftig — te recht of ten onrech
te — tegen de beschuldiging « se
paratisten » te zijn : integendeel, 
zeggen zij, op het c^nblik dat de 
wrijvmgspunten tussen de twee 
gemeenschappen van het land hun 
hoogtepunt hebben bereikt is het 
enige middel om de Belgische een
heid te behouden hen het grootst 
mogelijke zelfbestuur te verschaf
fen dat met deze eenheid te ver
zoenen is. En deze operatie koel 
te doen — 't is te zeggen snel — 
om te vermijden dat men het heet 
zou moeten doen. » 

PourquoiPas? 
Dat he i voornaamste politieke 

voedsel blijft voor ii.assas Brus
selse « Belgen » toont hoe die lui 
nog niets begrepen hebben. 

Over de strubbelingen tussen de 
regeringspartijen zegt het dit : 

« Het risiko is eens te meer 
groot da t de twee vleugels van de 
meerderheid zich zuUen overleve
ren aan een hatelijke koehandel. 

Misschien, ja, zullen de flamin
ganten van rechts Brussel opgeven 
— wat maa r logisch is — maar 
zullen de socialisten als pasmunt 
h e n de zetelaanpassing niet geven. 
Alles Is mogelijk met deze rege
ring. » 

Volgens dit soort Belgen zijn de 
Vlamingen alleen maa r logisch als 
ze zich Op elk gebied laten doen. 

De Linie 
Die tegenwoordig wel het meest 

Vlaams-konsekwente katolieke blad 
Is, verwittigt scherp de V'aamse 
gemeenschap. 

« Men leest ook herhaaldelijk, 
da t de franstalige Brusselaars 
« het been stljfhouden » of « he t 
onderste uit de kan willen » in
zake de verdere taalontwerpen, 
inzake dit en inzake dat. Ook 
hier wordt het gekkenwerk nog 
langer de liefdadige en verduldige 
Vlaming te spelen. Indien « zij » 
nog langer vasthouden aan Fran
se scholen enz. in ons eigen, nog 
overgebleven homogeen Vlaams 
gebied en bovendien de grendel 
plaatsen op elke faciliteif voor 
noodgedwongen Vlaamse landver
huizers naa r Waals gebied, dan 
moeten we niet enkel de absolute 
eental'gheid eisen van de betrok
ken randgemeenten, maar boven
dien de onmiddellijke rechttrek
king der mistoestanden, voort
spruitend uit de veivalste talen
telling en nog veei meer wat ons 
toekomt. » 

Die laatste zinnetjes zijn een 
reusachtige bekentenis van de ka-
pitulaties der kleurpartijen-fiamin-
ganten in de jaren na de oorlog 
toen de druk van de Vlaamse par
tij ontbrak. 

Merkt terecht op dat het Kon-
gres van de Waalse eenheid tot 
voorbeeld kan gesteld aan de Vla
mingen. 

« Dat zich hier vergelijkingen 
opdringen met het Vlaamse land, 
is zo in het oog springend, dat 
we er niet eens meer over moeten 
uitweiden... Onthullend is reeds de 
lijst der organisaties die op het 
Kongres vertegenwoordigd waren: 
Wallonië libre, de « Association 
Wallonne des Services Publics », 
de « Avant-Garde wallonne », de 
M.P.W., de « Mouvement liberal 
wallon », « Renovation wallonne » 
(van katolieke inslag), tal van bij 
he t A.B.V.V. aangesloten vakorga
nisaties, plus federaties van de so
cialistische en de kommunistische 
parti j Daarbij nog een indruk
wekkend aanta l socialistische en 

haar eisen en zij heeft beweaen 
da t het, mits een beetje verbeeW 
dingskraoht, ook gaat zonder 
straatschendei-ijen en bloedvep. 
gieten. 

Het was een over gans de Ilja 
geslaagde UUensplegelstreek en 
meer moet men er niet acbtear 
gaan zoeken. » 

iBjc^eMhJpmvÉ 
Hoofdredakteur Marcej Beyn-

ders zet Het Volk op zijn plaats 
dat geschreven had dat de Volks
unie mag deelnemen aan het TV^ 
debat als ze zo sterk wordt als do 
liberalen. 

« Wel wij zijn de menmg toe
gedaan dat « Het Volk » en de 
C.V.P. hun uiterste tiest doen om 
het aantal parlementairs van do 

• 

j ^ - spiegel 

REQUIEM VOOR... 

EEN LEERLING-TOVENAAR. 

[(DIMANCHE-PRESSE) 

kommunistische parlementsleden. 
Dit Kongres was wel degelijk re
presentatief voor de Waalse open
bare mening ! » 

Het Waalse l>ewustwordlngspro-
ces vordert zeer snel. Het was een 
Kongres van federalistische stro
ming met meer dan 1.000 aanwe
zigen. Zorgvuldig gezift. Twee per 
afdeling van de verschillende groe
peringen. Niet zoals bij de meeste 
« grote » Vlaamse kongressen. 
Bap, r ap een uitnodiging aan een 
aantal « goedgezinden » van de 
kongresstad; om de zaal vol te 
krijgen. 

't Pallieierki 
Kwijlde niet mee met de deftlg-

heidsmaniakken over onze TV-ak-
tie. 

« De politieke tegenstanders van 
de Volksunie en vooral dan de so
cialisten, die geneigd zouden zijn 
« Schande I » te roepen, zouden 
wij er eventjes op willen wijzen 
dat het publiek van het uithalen 
van dergelijke « stunt » tenslotte 
nogal wat minder last heeft dan 
van oproerige stakingen, die ge
paard gingen met allerlei sabota
gedaden en waarbij In totaal niet 
minder dan 9 doden te betretu-en 
vielen. 

De Volksunie gebruikt gans an
dere middelen om op spektakulalre 
wijze de aandacht te vestigen op 

W E R F NU 

Volksunie, bij de eerstkomendB 
verkiezingen een flinke stoot te 
geven. Moesten er in de eerstko-
mende maanden verkiezmgen ge
houden worden, dan zou de C V P 
nog hardere klappen krijgen dan 
in 1961. Zij weet dit zeer goed. 
daarom ook haar lijdzaam toege
ven aan al de eisen van de B.SJ». 
opdat het tooh maar tot geen 
breuk zou komen, met andere 
woorden, opdat men niet tot ver
vroegde verkiezingen zou moeten 
overgaan, waaruit de C.V.P. lelijl: 
gehavend zou te voorschijn komen 
en de « Volksunie » waarschijnlijk 
het quorum zou bereiken om waarw 
dig geaciit te worden deel te no
men aan het debat : « Ieder ziia 
waarheid ».., 

W. lAiyten. 

AANBEVOLEN 
((Vlaams Huis» Knokke 

Kamers - vol. pension -
gezellige sfeer 

Vermindering v. groepen. 
Elisabethl. 105 - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
in het Vlaams Huis 
« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Vlaams Huis 
(1 Cafe Fa 'con » 

Verbondatr. 57 Antwerpen 
Tel : 03/37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek liet Payottenland 
Gueuze - Kriek - goede 
spijzen vindt u In afspan-
ninp-

« DE KROON .. 
O.L.V.-Lombeek 054 32381 

ABONNEMENTEN I 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Naasaustraat 6 Antwerpen 
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TRIPP'S 
LAATSTE BALANS 

Als naar een geslaagde film, zo 
hebhen we vorige week naar Peter 
Baker's TV-ihriller « Tripp's laat
ste balans » gekeken, al heeft het 
einde ons niet precies gebracht 
wat we ervan verwacht hadden. 
Door het inschakelen van een 
ideologisch konflikt achter, heeft 
dr auteur zijn stuk boven het peil 
van zelfs een goede doorsnee-thril
ler kunnen plaatsen. Laat het 
einde dan geen spektakulaire ont
knoping geweest zijn, het stuk liet 
een goede indruk na. 

We kunnen ons noclilans nirl 
helemaal akkoord verklaren m".t 
de manier, waarop de schrijver 
het probleem van de dienstweige
raar onder handen had genomen. 
Dat er een lijk moest vallen om de 
moed van deze man aan te tonen, 
kunnen we maar moeilijk onbe
sproken laten. Een dienstweigeraar 
hoeft niet noodzakelijk een lafaard 
te zijn. De wijze waarop men het 
die mensen moeilijk maakt, zou 
ons zelfs lol het tegendeel doen 
besluiten. We noteren in elk ge
val dat hei stuk, zij het dan op 
een verkeerde wijze, aantoont dal 
moed hebben en dienbl weigeren 
mei elkaar niets te zien hebben. 

Het thriller-aspekt van het stuk 
was zeer goed uilgewerkl en de 
psuliologische tekening van de 
personnages ivas met veel werke
lijkheidszin gebeurd. Storend was 
wel hoe de bankrovers hun eigen 
veiligheid nogal eens uit het oog 

verloren en op die ogenblikken 
derhalve gemakkelijk te overmees
teren waren. De kijker heeft der
gelijke situaties snel door en hel 
stuk wint er niet bij. 

De meeste spelers hadden de 
eisen van hun rol volledig begre
pen. Alleen leek het met-pensioen-
gaande personeelslid ons niet h';t 
type, dal r an een kleine bank een 
bloeiende instelling zal maken. 
Zoals meestal bij hel MS-tonecl, 
was de ham e ra-ops lelling beweeg
lijk en gaf de beeld-regie voldoe
ning. 

Gelijk rced^ bij hel bcqiu van 
deze homnienlaar gezegd was- Itet 
slot van het stuk enigszins zwak, 
ondermeer omdat het bankoverval-
lend tweetal reeds eerder aan het 
kortste eindje had kunnen trek
ken. Ook het bewijs van moed, 
geleverd door de dienstweigeraar, 
had een zwakke plek : inderdaad, 
het leven van zijn verloofde 
stond op hel spel. 

- Alles bij elkaar eclüei een zeer 
goede avond I 

L E N T E S T E M M E N 

4a/i de lucht kun men het na
tuurlijk niet merken, maar il« 
almanak leert hel ons wel : het is 
reeds veertien dagen lente ! 

Spijtig genoeg was hel begin 
van het nieuwe jaargetijde ook aan 
het BRT-klein-kunslprogi amma 
« Lenlestemmen » niet te merken. 
Hel is allemaal zo traditioneel wr -
lopen, zo kalm en braaf I Kortom, 
een ode aan de middelmaat oj) 
een middelmalige tekst van Valeti 
van Kerckhoven. We verwedden 
er een grote pint op dat hij dia 
telH in i<olle winter gcsclireven 
heifl. ivani ran een echte lenlr-
?lemrning was zaterdagavond 
weinig te merken. 

Nu willen tve graag eikenncn 
dal in de tekst een poging werd 
gedaan om poëlischYe 'zijn^'èn al-'' 
luzies te maken op hel aktueel 
wereldgebeuren. Maar pogingen 
bewijzen alleen metar ^ovde wil. 
En wij zien liever tastbare rezul-
taten I 

OP uw SCHERM 
DEZE WEEK 
• ZONDAG 
15 00 : Reisroutes : Met Comman
dant Bossuyt naar Zuid-Afrika (II) 
— 15 30 : Panorama : de week in 
beeld — 16 00 : Rechtstreekse re
portage van de wielerwedstrijd Pa-
rijs-Roubaix (Eurovisie : overname 
van de Franse televisie - RTF) •— 
16 45 tot 17 05 : Klein, klem, kleu
tertje — 18 25 : De Chinese muur : 
Ben geromanceerde dökumentaire 
« l m — 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Wie weet wat ? — 21 35 : Sport-
weekend — 22 05 • Piko • korte 
Sloveense speelfilm van Spreoko 
Weyerand — 22 40 : Tweede nieuws
uitzending 

MAANDAG 

—̂  21 00 : Mensen en beelden : « De 
Kruisafneming » van P P. Rubens 
— 21 45 : « Die sieben worte Chris-
t i» Passie-oratorium van Hemnoh 
Schütz — 2215 ; Tweede nieuws
uitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 25 : 
Penelope : de lutzendmg voor de 
vrouw — 19 55 : Sport m 't kort 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Speelfilm : Pabiola, historische 
film vïin Alessandro Blasetti met 
Michèle Morgan, Henn Vidal, Mi
chel Simon e a (Franse versie met 
Nederlandse onderschriften) — 
22 00 ; Tweede nieuwsuitzending. 

i e 00 : Tienerklanken — 19 25 : 
Ons kunstbezit : « De Paascyclus 
In de Vlaamse kunst » (3e afl.) — 
19 40 : Zoeklicht op de kulturele 
aktualiteit — 19 55 • De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Speelfilm : «De olijfbomen van de 
gerechtigheid » Algerijnse psycholo
gische film van James Blue ver
tolkt door mensen uit het volk — 
21 50 : Medium : Muziek, 150 jaar 
muziekleven in Vlaanderen — 
fi2 20 : Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
19 00 : Religieus programma — 
19 30 : Arena : de veertiendaagse 
sportmagazme — 19 55 : De Weer
man — 20.00 . TV-nieuws — 20 20 : 
De Apostelen • TV-bewerkmg van 
het apostelspel van Max Meli door 
Maurits Balfoort — 2105 : Johan-
nes-Passion van J S Bach (Eurovi
sie : overname van de Westduitse 
televisie - ARD) — 21 35 : Première 
— 22 20 : Tweede nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
19 00 : Gastprogrmma — 19.30 : 
Franse les — 19 55 : Sport in 't 
kort — 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
De rechter en zijn beul door Frie-
drich Dürrenmatt m de televisie
bewerking van Sheila Hodgson Ne
derlandse vertaling : C Schuiten 
2130 : Konrad Adenauer, een evo-
katieve filmmontage, gewijd aan de 
Xiguur van de grote Duitse staats
man — 22 20 : Tweede nieuwsuit
zending 

K WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens kij
ken : Jeugdtelevisie — 19.00 : Rip-
cord : De waaghals a3e af l i — 
19 25 • Autorama : het magrtziue 
voor de automobilisten — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20.20 : Schipper naast Mathiide 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens kij
ken — 19 00 : Folklore : Van plak 
en stak, een gefilmde dökumentaire 
over de bouw van de oude houten 
en lemen boerenwoning — 19 25 : 
Echo — 19 55 : Sport m 't kort — 
20.00 : TV-nieuws — 20 20 : «Mar
gie » : TV-feuilleton (4e afl ) — 
20 45 : Pro en contra : ontspan-
nmgsprogramraa — 21 35 : ' t Is 
maar een woord : quizprogramma 
— 22 05 : Film, vroeger en nu : De 
gouden jaren van Hollywood — 
22 50 : Tweede nieuwsuitzending — 
23 00 : Poëzie in 625 lijnen — 
23 30 tot 01.00 : Paaswake en mid-
demachtmis van Pasen, uitgezon
den vanuit de Christus-Koningkerk 
v-in rip Benedictijnenabdij in Cock-
fosiers b,j L'^mlpn, (Eurovisie : 
overname van de Biitse televisie -
BBC). 

We kunnen allemaal, Valeer van 
Kerckhove inbegrepen, een grote 
kaars branden voor Senne Rouf-
faer. Aan hem is het te danken 
dat we ons tijdens de uitzending 
niet kapot-gegeeuwd hebben. 

Het dekor van Luc Daems en 
Bert de Leeuw hield heel wat 
heeld-mogelijkheden in De regie 
van Hik Gyles heeft hiervan echter 
veel te weinig gebruik gemaakt. 
De prentjes bleven helemaal in de 
stijl en de sfeer van de tekst. Er 
zat geen vaart in en we werden 
nooit -eens vet rast door een eclit 
goede vondst ! Wilt Ferdy's pres
tatie was niet helemaal onver-
dieiJslelijk, maar hij leek niet in 
een al te beste dag. Jo Leemans 
hield zich op het niveau van W'll 
Ferdy, zonder de bijgaande opmer
king dan. 

Wal het dansend koppel in de 
uitzending liep te doen, begrijpt 
geen kal Misschien moesten zij 
de opbollende naiuur uitbeelden. 

Toen Paul Van de Velde met 
« 't Is maar een woord » begon, 
hadden we sterk de indruk dat er 
in de BItT-lueht nog maar weinig 
van de nieuwe lente iixis doorge
drongen. Hopelijk komt dat nog 
wel i 

^^T'*^--'^^'' 

j iiy van Omdeivn : 
die goede tanle._ 

T A N T E T E R R Y 

Toen tanlc Terry (Vtm Ginde-
len) het « Klein, klein, kleuter-
ke » van haar voorgangster over
nam, hebben we hier op deze 
bladzijde heel wat wierook voor 
haar gebrand Het verschil was 
inderdaad ook zeer groot. Einde
lijk werd het kleine volkje een 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

,STAK 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
Indien ü geen verkopei 
In uw omtrek kent stuur ' 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de diciitst bijgelegen ver
koper. Star Zele. 

beetje menselijk behandeld door 
iemand met persoonlijkheid en 
taalkennis, en niet door een tante 
waarbij zowel het eerste als het 
tweede ver te zoeken was. 

We zijn ons vorige zondag nog 
eens gaan vergewissen van de 
stand van zaken in het kleuter-
programma, nu tante Terry reeds 
heel wal ervaring achter de rug 
moet hebben en haar stijl zich 
stilaan wat vastgezet heeft. 

De nieuwe kennismaking viel 
absoluut mee Tante Terry weet 
blijkbaar wel hoe de kleintjes 
moeten aangepakt worden Per
soonlijkheid schijnt hel, ook in de 
kleine wereld, nog steeds te doen. 
En nu mag het waar zijn dat 
tante Terry hierin tegenover ae 
kleintjes op sommige ogenblikken 
wat gaat overdrijven, tve vinden 
dat een minder erg misdrijf dan 
de omgekeerde zonde I 

L E C R O C O D I L E 

E N P E L U C H E 

In Icgenstelling met de BRT, 
die de kijkers reeds jaren een 
eigen speelfilm beloofd heeft, 
sprak de RTB nooit van iets derge
lijks. Maar evenzeer in tegenstel
ling met de BRT, die deze belofte 
tot vandaag nog altijd moet in
lossen, heeft de BRT het niet 
beloofde toch gedaan. Dinsdag
avond, na de eerste nieuwsuitzen
ding, ging de eerste RTB'-speelfilm 
de aeter in. Uw dienaar, die nooit 
door het programma u 3 x S in 
de G n te bekoren geweest is, 
scliakelde om half negen natuur
lijk onmiddellijk over naar onze 
Waalse broeders voor >( Le Croco
dile en pcluche ». 

Deze film over het probleem 

van de gemengde huwelijken 
(liier : neger met blanke vrouw) 
scheert technisch geen zeer hoge 
toppen, maar voldoet aan alle 
eisen van de kunst. Men heeft 
nergens de indruk dat het maar 
verfilmd toneel zou zijn, al is dat, 
objektief gezien, nogal eens het 
geval. De spelers akteren naar 
behoren en het scenario bevat 
mooie en boeiende ogenblikken. 

De beide partijen in deze rassen-
kwestie worden gehoord : de 
tegenstanders van de meng-huwe-
lijken redeneren kalm en verstan
dig, de voorstanders zijn eerder 
van het gevoelstype. 

liet is hier niet de plaats om 
ons standpunt in deze zaak uileen 
te zetten. Het is ook onze taak 
niet. Het zal volstaan te zeggen 
dat we voor de vrijheid zijn, maar 
tegen de domheden. Dat het nuch
ter verstand het in de film uitein
delijk haalt, al dan niet georkes
treerd met verkeerde argumenten, 
heeft ons dan ook slechts kunnen 
verheugen. 

De film heeft ongeveer een mil
joen F gekost. Het is de beste 
besteding door de RTB de laatste 
jaren gedaan. We gaan hier niet 
veralgemenen, maar het is in onze 
eigen BRT niet altijd zoveel. Wie 
weel dat « Zanzibar » 3 miljoen 
heeft gekost en dat deze langspeel
film (10 u) letterlijk en figuurlijk 
in het water is terecht gekomen, 
begrijpt wat we bedoelen. 

We blijven echter de overtui
ging toegedaan dat ook de Vlaam
se TV een onderneming als « Lr 

Crocodile en peluche n aankan. We 
staan hierin nu een ronde ten 
achter bij de RTB. Wanneer wordt 
deze achterstand ingehaald ? 

Jvb. 

i. tK JP m •' toneel te brussel 

„oskar" in de k.v.s. 
Met «Oskar» van de Franse auteur Claude Magnier, zijn 
we in het kluchtige genre verzeild : een welkome afwisseling 
die zeker haar aanhangers heeft. 

De schrijver zegt zelf van 
zijn stuk dat het een absurd-
idiote geschiedenis weergeeft 
— en of ! — maar hij heeft 
ze zodanig met allerlei kod
dige situaties, gezegden, ver
wisselingen en onmogelijke 
personages weten te stofferen 
dat hij met deze van levens
vreugd tintelende vaudeville 
onvermijdelijk de lachers op 
zijn kant heeft. Alhoewel het 
stuk twee jaar geleden reeds 
werd opgevoerd, is het sukses 
verzekerd. 

In het hoofdpersonage, een 
zware rol waarmee het stuk 
staat of valt, vindt Anton Pe
ters de gelegenheid zich to
taal uit te leven... en dat wil 
wat zeggen ! Sedert de eerste 
reeks vertoningen heeft hij er 
nog heel wat in zijn tekst bij 
gefantazeerd : hij is nu een
maal niet te remmen, zodat 
we, gezien zijn allesgevende 
prestatie ,lichte overdrijvin
gen door de vingers moeten 
zien. 

De regie (Nand Buyl) heeft 
trouwens het hele stuk in de 

stijl « hoe zotter, hoe beter > 
opgevat. 

In de voornaamste rollen 
zien we Jef Burm, die zijn 
best doet maar routine mist; 
Cyriel Van Gent als een kos
telijke getipeerde en gespeel
de masseur; Christine Lomme 
die braaf nadoet wat de re
gisseur haar heeft voorge
daan, zonder al te veel rezul-
taa t trouwens. 

J.V.L. 

GELD 
voor iedereen! 

Op g:ewone bandtekening 
en onder de strikste ge
heimhouding, zonder on
derzoek bij geburen of 
werkgever 
Terugbetaling in 
12, 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

Antwerpse immobiliëngroep 
zoekt als herbelegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouw-Landbouw-Industrie of verkave-
lingsgronden) 
Prijsklasse v a n - l tot 5 miljoen. 

Aanbiedingen onder letters S.V. aan redaktie «Volksunie» 
die doorzendt. 
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ANTWERPEN 
DEURNE 

Op zondag 7 aprid kolportage te 
Deurne. 

Ieder simpatizant Is welkom. 
Verzamelen te 10 uur stipt te 
Deurne Zuid, hoek Eksterlaan -
Van Menegemlei (terminus trams 
e en 11). 

Het beste antwoord op de « ren-
dez-voeters » Is een deelname aan 
onze kolportage. 

Verdere Inlichtingen : propa-
gandaveranwoordelijke RoJand 
Myin, J. Steursstraat 46, Deume-
Centrum. 

EKEREN 
Na de zeer geslaagde kolporta-

getocht van zondag 11. werd een 
reeka huisbezoeken afgelegd waar-

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus , 11, Deinze; 
of n a a r : 
Postbus, 381, A n t w e r p e n ; 
of n a a r : 
Pos tbus , 149, G e n t ; 
of n a a r : 
Pos tbus . 231, Brussel 1. 

He t groot , e rns t ig , oor
spronke l i jk Vlaams H u -
weli jkswerk van v e r t r o u 
wen en welslagen voor 
l ede reen ! 

De enige Beroeps ins te l 
l ing voor huwel i jksbe-
midde l ing van g a n s onze 
Nede r l ands sp rekende 
t a a i s t r e e k 
S t ip te gehe imhoud ing . 
Dagel i jks verschi l lende 
ver lovingen. 

bij enkele nieuwe abonnenten en 
leden konden geboekt worden. 

De maandelijkse algemene le
denvergadering heeft plaats op 
dmsdag 9 april te 20 uur 30 m het 
lokaal « De Bareel » aan het sta^ 
tion Ekeren. 

Er zal gehandeld worden over 
de zetelaanpassing. 

Een afgevaardigde van Vlaamse 
ziekenkas en vakverbond zal heel 
de avond ter beschikking zijn van 
de belangstellenden. 

MECHELEN 
Debatavond : <( Frans of.. Engels 
in het middelbaar onderwijs ? » 

Dit is de vraag waaromheen de 
« Noordster » op zaterdag 6 april 
te 20 uur 30 m « Beffershof » de-
bateert. 

Inleider : lic. Eylenbosch, spe
cialist terzake. 

Voorzitter : de heer Andries Bo-
gaer, dlrekteur van de handels
school Erasmus. 

MERKSEM 
Halfvastrnavond van de Water-
ploeg. 

Zoals voorzien was deze maal 
e Tijl » te klein om iedereen een 
plaatsje te geven. 

VSTij willen geen namen noemen, 
maar feliciteren de verkleden voor 
hun originaliteit en goede smaak. 
Met best« dank aan allen maakt 
de Waterploeg bekend dat het 
volgende keer waarschijnlijk een 
tweede uitgave van de bieravond 
xai zijn. 
De reis naar de Voer. 

Er IS reeds een autobus vol. Wie 
op 1 mei aan deze reis wil deelne
men, mag niet meer wachten om 
zich te laten inschrijven. 

Inlichtingen in lokaal Tijl. 
De ledenvergadering. 

De ledenvergadering op 30 
maart werd een sukses. 

De zaal was goed gevuld toen 
voorzitter Leo Michielsen de ver
gadering opende. 

Hij begroette vooraf dr Goe-
mans en Wim Maes, voorzitter en 
secretaris van het arr. evenals 
dhr Storme, kantonaal gevol
machtigde. 

De Heer J. Creten gaf een kla
re uiteenzetitng over de noodzake
lijkheid van een Vlaams vakver
bond. 

Na hem gaf dhr Bosmans een 
duidelijk beeld van de manier 
waarop het Vlaamse landsgedeelte 
door de kleurpartijcn benadeeld 
wordt in de verdeling der zetels 
voor het Parlement. 

Deftig jonggezel, 43 j . ar
beidersstand, goed, vrien
delijk voorkomen, kinder
vriend, huiselijk. Wenst 
huwelijk met mejuffr. of 
weduwe van 30 tot 45 j . 
Kinderen geen bezwaar. 
Schrijven kantoor blad 
voor V.L. 

De verkiezing van twee aanvul
lende bestuursleden gaf voor uit
slag : Kalingart Lieven en Mulle-
man Theo. Dat de vier kandidaten 
zich in de genegenheid van de le
den mogen verheugen, bewees het 
verschil in de uitgebiuchte stera
men. 

Afdelingsvoorzitter Leo Michiel
sen wees op de taak en de moge
lijkheden voor de Volksunie bij 
de aanstaande Gemeenteverkiezin
gen. Herhaaldelijk handgeklap tij
dens deze uiteenzetting bewijst 
dat er betrouwen en vertrouwen 
is. 

Woensdag 10 april, werkvergade-
i-ing in Tijl, te 20 uur, toegankelijk 
voor alle leden. 

: SCHILDE : 
• De Vlaamse Kring nodigt TT ï 
! uit op haar lentebal vrijdag 26 S 
: april 1963 om 8 uur in de Pal- j 
! lieter, Tumhoutsebaan 472, te ; 
• SchUde. ï 
S Onze Vlaamse vedette Ohrls • 
j Ellis en het orkest Plory De- ; 
• leu waarborgen U een gezellige S 
: avond. S 
• De mannen van Schilde ver- • 
• wachten al hun vrienden. S 

BRABANT 
HEKELGEM 

In lokaal « Cambridge » feestte 
afdeling Hekelgem zaterdag 23 
maart voor de tweede maal se
dert haar oprichting. Voorzitter 
Jozef De Rijck heette de gasten, 
w.o. arrondissementsvoorzitter Vlc 
Anciaux en de voorvechter van de 
streek Lode Desmedt, van harte 
welkom op dit tweede feest en 
opende de maaltijd met een kort 
gebed, waarin de afgestorven le
den herdacht werden. 

Er werd smakelijk gesmuld en 
de stemming was er dadelijk. 

En het resultaat ? Na vijf jaar 
telt de afdeling bijna 100 leden I 
« Doch », aldus spreker, « het te 
niet voldoende lid te zijn : wi] 
moeten mensen zijn waarnaar 
men kan opzien. Daarom moeten 
wij midden ons volk leven, helpen 
waar het kan ». 

Na de maaltijd richtte dr Vic 
Anciaiix zich tot de aanwezigen 
en vertelde hoe Hekelgem bij hem 
een plaatsje apart inneemt; het 
berustte op een toeval dat hij er 
zich niet gevestigd heeft. 

Het liep reeds in de vroege uurt
jes toen er taptoe werd geblazen. 

SCHAARBEEK 
Gedurende een paar uurtjes 

werden, dank zij de flinke hu
morist Pieke Puk, weer een reeks 
pinten goed bloed getapt in afde
ling Schaarbeek, die ap 30 maart 
haar honderste lid vierde. 

Het zaaltje zat proppensvol en 
de aanwezigen hebben als eks-

traatje 685 frank geschonken aan 
de propagandawagen vaii het arr. 

Op diezelfde vergadering werd 
een Vlaamse werkgroep gesticht. 

De leden daarvan zijn bereid 
eens per maand 's avonds belang
rijk administratief werk fe doen 
voor de partij en de Vlaamse 
zaak in Brussel. Belangstellenden 
gelieven zich in te schrijven op 
het sekretariaat Schaarbeek : Du-
pontstraat 87 (telefoon 17.91.38). 

WEMMEL 
Verkoop blad. 

Op zondag 7 april heeft in Wem
mei onze werftocht « Ieder zijn 
waarheid » plaats met verkoop 
van ons blad. Bijeenkomst achter 
de KVS (Lakenstraat) te 9 uur of 
aan de kerk van Wemmei te 9 urn-
30. 

Ook deze tocht gebeurt in sa
menwerking met de ploeg van 
kanton Wolvertem onder leiding 
van M. Praet. 

W-VLAANDEREN 
KNOKKE-HEIST 

De burgemeester van Knokke 
was l>eschermheer van de « rente-
voeters », ook de burgemeester van 
Heist vertoonde zich te Brussel, 
aas we de « Libre > mogen gelo
ven. 

Daarmee kon de bevolking der 
Westku.st duidelijk zien wat de 
ware bedoeingen van haar bui^er-
vaderen zijn en de « vlaamsgezin-
de > schepenen mochten wel eens 
bedenken dat men, zonder zich te 
verslikken, niet en uit de Vlaamse 
en uit de franskiljonse schotel 
kan eten. 

TORHOUT 
Door de arr. raad werd voor een 

termijn van zes maanden, dhr Je-
room Roelof aangesteld als kan
tonale gevolmachtigde Torhout 
en de gemeente Zedelgem. Het 
werkterrein zal zich uitstrekken 
over de gemeenten Aarfcrijke, Tor
hout, Ruddervoorde, Veldegem en 
Zedelgem. Inlichtingen over ds 
kantonale werking worden graag 
ingewacht bij Jeroom Roelof̂  
Veldstraat 53, Assebroek. 

O-VLAANDEREN 

RONSE 
Op 6 april as. houdt de V.tJ> 

Ronse haar gezellig samenzijn en 
avwidmaal in de zalen c Ad Pua-
dum » te Erwetegem. 

Deelneming in de onkosten t 
50 P, dienst inbegrepen. 

GEBOORTE 

Het gezin Gies Eeckhoudt - Hoe-
rie te Oudenaarde werd gezegend 
met een vierde dochtertje dat Ka.-
telljne werd gekerstend. Hartelijka 
gelukwensen aan onze arr. sekfc 
en voorzitter dienstbetotm, alsme* 
de aan mevrouw. 

OVERLIJDEN 

Te Antwerpen overleed op 71^ 
jarige leeftijd Mevr. Amelia »*»• 
riën,weduwe van dhr A. PaermeiVi 
tier. ;We bieden aan de geachte fa
milies onze gevoelens van dirist©-
lijke deelneming. 

ALLE GESCHENKEN 

Hl/YBRfCttTS 

Een uurwerk 
dat jul«t gaat, 

een juweel 
dat lierlilk ataat, 

Koopt men bQ 
HtTÏBBBOHTO 

In de Vondelstraat 

Alles voor de Kommunikant 

Bouwgronden 

te Mortsel, Edegem, Schelle, Aartselaar, Blankenberge, 
Zellik, Turnhout, Neerglabbeek, Hove, Kalmthout, 
alsmede in tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt V tot de maatschappij 

Grote Steenweg. 159, Berchem (Antwerpen) TeL 39.69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredietmogelijkheden, 

•••••••••••.....•....p..l^ïkÉ*'ir«>aki*«ik4i»üél»>»a>Hn>«nnnmnnnM»n 
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ANTWERPEN 

ANTWERFEN 
Huldebetoon Ward Hermans. 

Zondag. 21 april te 18 uur biedt 
de Vlaamse Kring - Antwerpen 
een groot feestmaal aan ter ere 
van oud-voiksvertegenwoordiger 
Ward Hermans ter gelegenheid 
yan zijn 65ste verjaardag Dit 
huldebetoon heeft plaats onder 
voorzitterschap van Wim Jorissen 
In het Thierbrauhof, Groenplaats 
83, Antwerpen. 

Men kan inschrijven door over-
Bchrijving van 60 P op postreke
ning nummer 69.68.61 van lic. Wal
ter Luyten. Legrellestraat 32, Ber-
laar. 

Bijdragen voor het gelegenheids-
geschenk kurmen eveneens op 
voornoemde postrekening gestwt 
worden. 

MECHELEN 
Arrondissementele Bestuurs-
kaderdag. 

Pp zaterdag 6 april om 15 
uur. 

Lokaal : Beerzelhof, Grote 
baan, Beerzel. 

Dagorde : 
Etienne Slosse van de nat. 

Btudiekommissie spreekt over 
de gemeenteverkiezingen, 
techniek en beschouwingen. 

Rudi Van der Paal, prov. 
voorzitter, geeft praktische 
richtlijnen. 

Toon van Overstraeten, 
nat. propagandaleider, over 
het beruchte onderwerp van 
De Linie « Volksimie, broze 
Unie ? >. 
SCHILDE 

Propagandaploeg voor het kan
ton Zandhoven. 

Programma voor de eerste vier 
weken. 

7 april : Sint Job in 't Goor 
vertrek Schilde 9 uur. 

14 april : vrije zondag. 
Bal van de Vlaamse Kring 

Bchllde : einde aprU. 

P O K E T I N O 
De Vlaamse fonoplaten-

winkel van Brussel 
E. JaGqmainlaan 146 

Klassieke muziek-, litte
ratuur-, folklore- en ont-
spanning-fonoplaten voor 

kinderen. 

Sinds 1950 in dienst 

BRABANT 
BRUSSEL 

Steunfwnds. 
De afdelingen gelieven een bij

zondere inspanning te doen wat de 
verkoop van steunkaarten betreft. 
Vervroegde verkiezingen zijn niet 
onmogelijk en de werking (pam
fletten voor landbouwers, kleefze-
gels voor randgemeenten adres-
senwerking, «Ieder zijn waarheid»-
betoging, enz.) kost ge'd. 

Voor de algemene propaganda 
en voor het verkiezingsfonds zou 
elke afdeling jaarlijks per lid ge
middeld honderd frank moeten 
kunnen aanbrengen. 

Personen, die liever rechtstreeks 
storten, kunnen zulks doen op 
P.C.R. 8654.50 van Vo'.ksunie, ar
rondissement Brussel 50 % van 
deze stortingen gaat terug naa r 
de afdeling van betrokkene voor 
plaatselijke werking 

4HMBpG 

ALKEN 
Het gezin van onze actieve me

dewerker Marcel Billen - Knuts 
werd gezegend met de geboorte 
van een vierde kindje dat Mattie 
gedoopt werd. Hartelijke geluk
wensen vanwege de Limburgse 
kaderleden en besturen. 

EISDEN 
Op 22 maar t jl. overleed te Eis

den Z.E.H. Claessens in de ouder
dom van 86 jaar . Zijn priester
schap heeft hij steeds vol liefde 
vervuld in dienst van zijn Vlaam
se volk. De Volksunie biedt hier
mede haar oprecht christelijke 
deelneming aan. 

GEISTINGEN 
Onze propagandist Hugo Telen 

van Maaseik heeft enkele kontak
ten opgenomen in de gemeente. 
Hij wist erin enkele nieuwe lezers 
aan te werven. 

MAASEIK 
Volksvergadering. 

Ingevolge de snelle uitgroei van 
de afdeling zullen we een open
bare voorlichtingsvergadering hou
den c^ donderdag 18 april te 20 
uur in zaal « De Beurs ». Sprekers 
drs Wim Jorissen en drs Joris De-
graeve. Voorzitter Hugo Telen 

Vergadering V.O.S. 

Verleden zondag werd een stich
tingsvergadering van de «Vossen» 
gehouden te Maaseik. Er was zeer 
veel belangstelling 

De spreekbeurten werden gehou
den door de dd. secretaris Lode 
Brouwers en de nationale secre
taris M. Lauwers. We wensen de 
vereniging een bloeiende werking. 

moeder en kind 

Diepes t raa t 4 4 ( t e l . : 32.44.30) 
A N T W E R P E N 

Ook al le kwql i te i tsspeelgoed 
Spellen v o o r g r o o t en kle in 

'•^•^M 
VERRASSEND GROTE KEUS K W A L I T E I T S A R T I K E L E N A A N DE 

VOORDELIGSTE V O O R W A A R D E N FRANpO BIJ U T H U I S 

Bestuursvergadering. 
Het afdelingsbestuur van de 

Volksunie vergaderde verleden 
week om enkele actuele problemen 
te bespreken. 

0-VLAANDIREN 

V.M.O. GENT 

Naar Antwerpen. 

Ter gelegenheid van de inhuldi
ging te Berchem van het provin
ciaal sekretariaat op zondag 21 
april, richt de V.M.O.-Gent een 
autobusreis in. Vertrek aan café 
Rubenshof te 9 uur. De terugreis 
gaat over de Waasmimster heide, 
alwaar verpozing. Prijs 50 F, in
schrijven in café Rubenshof. 

V.M.O. nieuws. 
Woensdag 10 april in de boven

zaal van het Vlaams huis Roeland: 
belangrijke uiteenzetting over he t 
thema « Wat men weten moet ». 
Warm aanbevolen aan de VNSU-
leden, militanten, propagandisten 
en leden van VNJ en VBV Aan
vang 20 uur. 

Dr August Borms herdenking. 
Op zaterdag 27 april in de bo

venzaal van het Vlaams huis Roe
land, jaarlijkse Dr Borms - herden
king. 

De herdenkingsrede wordt dit
maal door de heer Walter Luyten 
gehouden. Begin om 20 uur 
stipt. Houdt de gedachtenis van 
Vlaanderens martelaar in ere; de 
V.M.O. Gent verwacht u op deze 
herdenkingsavond. 

SINT-NIKLAAS 

Sinds ons arr, over een micro-
wagen beschikt, werden propagan-
datochten en coportages gehouden 
in Temse, Veile, Vrasene, Verre
broek, Kallo, Lokeren en Beveren. 
Dit werd telkens een succes. 

Op zondag 7.4.1963 wordt er ge-
kolporteerd te Stekene 

Bijeenkomst aan het lokaal Stad 
Nantes, Grote Markt, te Sint-Ni-
klaas. Vertrek om 9 uur 15. 

Op zondag 28.4.1963 : propagan
da- en colportagetocht te Sint-Gil
lis-Waas. 

Inhuldiging provinc. secr. Antwer
pen - hulde Dr. Leo Wouters. 

Op zondag 21.4.1963 neemt ons 
arr. deel aan de feestelijkheden te 
Antwerpen : opening van het pro
vinciaal secretariaat en huldiging 
van Dr. Leo Wouters. Gezamen
lijk vertrek met de auto-caravaan 
vanuit Sint-Nikaas, waar ook de 
deelnemers van Gent zullen aan
sluiten. 

W^VIAANOEREN 
BRUGGE 
Westvlaamse ontmoetingsdag. 

Ter gelegenheid van het prov. 
zangfeest organiseert het arr. een 
ontmoetingsdag op de voormiddag 
van zondag 28 april a.s.; nadere 
berichten volgen; er wordt ge
vraagd deze dag voor een tocht 
naa r Brugge vrij te houden. 
Wie kan ons sekretariaat herber
gen ? 

Het arr. bestuur zoekt in de 
Brugs-e bmnenstad een kamer, 
teneinde er het V.U.-sekretariaat 
onder te brengen; voor meubiair 
en verwarming kunnen we z-elf 
zorgen. Wie kan ons een handje 
toesteken ? Opgave wordt inge
wacht bij G. Van In, Minderbroe-
dersstr. 24. Brugge, tel. 375.99. 
Versteviging propaganda-p'.oegen. 

Er worden nog enkele jonge 
mensen gevraagd voor onze zon-
da ŝ -se propaganda-ploegen. Wacht 
niet tot bij de verkiezingen ! 

Wij vragen nu het offer van 
twee vrije ziondag-voormiddagen 
om de maand; meld U bij Mare 
Vandemoortel, Delaplacestraat 
121, St. Kruis, tel. 320.91. 

DIKSMUIDE 
De kolportage te Leisele en Hou-

tem, die door onvoorziene omstanr 
digheden niet kon doorgaan, heeft 
stellig plaats op zondag 7 april. 

Verzamelen aan de kerk te Lei
sele om 9 uur of aan het Vlaams 
Huis te Diksmuide om 8 uiu: 30. 

Reis Antwerpen. 
Op zondag 21 april word een 

autobusreis ingericht naa r de 
opening van he t provinciaal se
cretariaat te Antwei-pen. 

De prijs bedraagt 90 .F . 
Insohrijvingcn op vo/'gende 

adressen : 
Ir . A. De Ganck, Wijnendale-

s t raat 21, Beerst. 
Leo Devreese, Vlaams Huis, 

IJzerlaan 83, Diksmuide. 
E. Lootens, Oostmeetstraat, Koe-

kelare. 
M. Dekeyzer, Engelstraat, Ichte-

gem. 
Leon Claeys, Westbroekstraat, 

Merkem. 
Jules Haezebaert, Garzebeke-

veldstraat, Adlnkerke. 
Jef Devisscher, Werkenstraat , 

Vladslo. 
Algemeen Vlaams Vakverbond. 

I n het gewest Diksmuide word 
nu definitief gestart met he t Al
gemeen Vlaams Vakverbond. Vor
ming van het bestuur zal in de 
eerste dagen plaats hebben. Be
langhebbenden kimnen zich voor 
nadere inlichtingen van nu af 
aan wenden tot Leo Devreese, 
Vlaams Huis, IJzerlaan, Diksmui
de. 
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lEPEK 

Bal. 

Het bal van vr iendenkr i iv 
« Hoppeiand » vindt plaats op 27 
april, in « Het Belfort » te Pope-
ringe om 20 uur 30. 

Alle vrienden uit de provincie 
worden er verwacht. 

GEBOORTEN 
I n he t gezin Eugeen Seré - de 

Turck te Koekelt>erg werd op 19 
maar t jl. een eerste kindje, Veer-
le, gelwren. 

Hartelijke gelukwensen. 

70EKERTJ 
Drukkerij omgeving Brussel 

zoekt typograaf geen ploegen of 
nachtwerk. Schrijven oureel blad 
19110. 

Wie wenst een goede zaaK over 
te nemen in toeristisch centrum 
Antwerpen. Zich wenden : Café 
« den Helder », Suikerrui 21, Ant
werpen. 

31 

Mejuffrouw 30 jaar zoekt plaats 
als winkelj. (15 ]. ondervinding). 
Liefst omstreken Antwerpen ol 
Gent. Schrijven kantoor blad. 

32 

Vlaams huis, logement en spija-
zaal Breughel, Smet de Nayerlaan 
141, Blankenberge, vraagt vanaf 
1.4.63 volgend personeel : 2 dien
sters voor spijszaal, 2 werkvrou-
wen. Zich schriftelijk wenden op 
bovenv. adres. 

33 

Te koop volkswagen van part l-
kulier, nieuwe motor en bat ter i j . 
Zich wenden Eckardt, Kerks t raa t 
27, Antwerpen na 18 uur. 

34 

33 jarige A/laming zoekt plaats 
als autovoerder of magazijnier, 
ook begeleider. Schrijven C J . Cor-
neel Vermyleniaan 22, Deurne-
Antwerpen. 

35 

Wie meldt zich aJs < de > 
Vlaams-natlonale jeugdleider voor 
Brussel en omgeving, voor steeds 
groeiende Vlaams-natlonale Jeugd
groep. Schrijven bureel blad on
der NR. 

VI. kat . mejuffrouw 35 Jaar Lim
burg, 1.60 m deft, welst. verl. ken
nismaking voor huw met deftig 
InteU. VI. kat. heer 40-50 Jaar. Wed. 
zonder kmderen geen bezwaar. 
Schrijven kantoor blad. 30 

Firma uit het Antwerpse vraagt 
voor onmiddellijke Indiensttreding 
secretaresse kunnende zelfstandig 
werken, handels<5orrespondentie 
Vlaams, Frans en Duits. 

Schr. met curr. vit. en gewenst 
loon bur. blad onder letters D T C 

Te huren app. 3 pi. + badka
mer (buiten gebruik), 1 mansarde 
en kelder. 1000 F p. m. Willem 
van Laars t raa t 28, Berchem-Ant-
wei-pen. Vrijdag 13 april. Zich 
wenden Ag. S.I.O.L.A., Laurierstr . 
1, Berchem-Antw. Eigenaar Wij
nen Karel, St. Halle 32, Leerbeek. 

VLAAMS-NATIONALE HOOGDAGEN TE ANTWERPEN 
OPENING VAN HET PROVINCIAAL SEKRETARIAAT 

Programma van de plechtigheden, die te Berchem en te Antwerpen plaats grijpen op zaterdag 20 en zondag 21 april : 
V M^o^i^^J^^To^ï^^Vtl^P l"^ ^J^^.. °P zaterdag 20 april : te 11 uur : opening door senator Dr Roosens van de tentoonstelling gewijd aan de 
VM.O. in het Vlaams Huis «Peter Benoit», Frankrijklei 8 Antwerpen. Te 20 uur : groot V.M.O.-bal in feestzaal «Palladium, te Antwerpen. 

?o^t ' ' "SS!?TpvnIÏ ,H' '5^^jy^* '®^°rF ' ' l '^*^ °P zondag, 21 april : massale optocht door Antwerpen In het teken van de zetelaanpassing. De 
ffro7p I J j L r l J r ^ . ,̂ ^ ' " 1 " ' ""̂ ^ Hombeeckplein te Berchem te 10 uur 30. De betogers worden hier toegesproken door Wim Jorissen Te 11 u. 30, 
iDrekerf S v ^ r S L n " . f,'"™' ^""^^^ voorzitterschap van Rudl van der Paal, provinciaal voorzitter en algemene' organiaatielelder. 
Hnrtf lcn ^° f ^«^^genwooid....s Mr van der Eist en Relmond Mattheyssens, Dr H. Goemans. voorzitter arrondissement Antwerpen 
Hulde aan volksvertegenwoordiger Wouters ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag f «ivwerpen. 
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: O P G E L E T ! O P G E L E T ! 
: De V.M.O.-nimsektle is klaar 
• om biJ u te komen filmen 
; 2de mars OD Brussel (kleu-
; ren». 
ï Tegen ci, P'idnse pre ten 
• Nieuwe V M O film : beto-
Z ging E3 In voorbereidmg 
S Bnefwisselmg : P Lauriks, 
• Offerandestaraat 68, Antwerpen, 
ï Wij filmen gratis 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN 

De jaarlijkse Dr August Borms-
herdenkingsmis gaat door op zon
dag 7 april om 11 uur in de kerk 
der E.P. Capucijnen, Ossenmarkt, 
Antwerpen. 

Als kanseli-edenaar treedt op 
Z.E. P. Brauns S.J. Verder wordt 
de H. Mis opgeluisterd door de 
kimstzanger Walter 't Jollijn, ba
riton, en dhr De Pillecijn, orge
list. 

V.M.O.-bal. 
De VM.O nodigt ü uit op haar 

eerste lentebal op zaterdag 20 
april 1963, zaal « Palladium », Of
ferandestraat 42, Antwerpen 

Deuren 19 uur 30. Aanvang 20 
UU". 

Kaar ten zijn nu reeds te bestel
len op het sekretariaat, Grote 
steenweg 165, te Berchem. Tel. 
39 92.06. 
Filmavond. 

Op woensdag 10 april om 20 uur 
30 gaat in Café Salvator, Oude 
Koornmarkt 66, Antwerpen een 
filmavond door gewijd aan de ak-
tiviteit van de Blauwvoetvendels 
In 1962. 

Deze vertoning wordt ingericht 
door het ouderkomitee « Were 
Dl ». De jeugdbeweging vormt de 
beste Vlaamse « investering » 

Alle Vlaams - nationalisten zijn 
harteli jk welkom. 

BORGERHOUT 
Op maandag 4 maar t had onze 

vergadering plaats met als spreker 
Mr P. Van der E st die ons een 
klaar bee'-d bracht van de politie
ke toestand Na deze uiteenzetting 
volgde, vanwege de afd. Borger
hout, een kleine hulde aan haa r 
voorzitter, dhr. Ferdinand Geerts 
d 'e vorige maand 70 jaar werd. 
Gemeenteraadslid Juul Dillen 
sprak enige hartelijke woorden. 
Namens de afdeling werd een 
beeld overhandigd dat O.L.V. van 
Vlaanderen voorstelde. Nadat Mr 
Van der Eist ns het hoofdbestuur. 
Dr Goemans ns het arr. bestuur, 
dh r Storme ns het kanton en dhr 
Bert Verbeelen ns de Vlaamse 
kr ing hun gelukwensen hadden 
overgemaakt en bloemen en ge
schenken overhandigd waren, 
dankte dhr Geerts allen die tot 
deze hulde hadden bijgedragen. 

Onze volgende afdelingsvergade
ring heeft plaats op maandag 1 
april 1963 in lokaal « Nieuwe Car-
not », Carnots t raa t 60, Antwerpen, 
met als spreker dhr Walter Luy-
ten, over de zetelaanpassing. 

GEEL 

De eerste na-oorlogse meeting 
stond in het teken van de hulde 
a a n oud-Gelenaar dr Leo Wouters. 
Het was verheugend, op te mer
ken hoeveel Gelenaars voor deze 
gelegenheid waren opgekomen. De 
belangstelling was zeer groot en 
de opkomst overtrof onze verwach
t ingen ! 

Aan mevrouw en dr Leo Wou
ters werden bloemen en een ge
schenk overhandigd, terwijl de 
feesteling in zeer poëtische bloe
men gezet werd door een oud-me-
destrijder, dhr Toon Verboven. Dr 
Leo Wouters dankte door he t op
halen van Geelse herinneringen, 
die ons weemoedig stemden, o.a. 
de inhuldiging van het Vlaams 
Huis te Geel, met 15.000 deelne
mers. . . in de twintiger jaren ! Wat 
toen mogeUjk was moet en zal nu 
ook weer mogelijk worden ! 

Dr jur. Jo Belmaiis zat de ver
gadering voor en stelde als eerste 
spreker dr Bert Hermans voor. Hij 
belichtte de noodzaak van de 
Volksunie hier in de Kempen, 
waar schijnbaar alles goed gaat, 
als men de ogen sluit voor de ver-
fransing van Mol en het achter
wege blijven van de E3. 

De hoofdschotel vormde de 
spreekbeurt van voorzitter Frans 
Van der Eist. die de nadruk legde 
op de kronkelingen van de rege-

Deftige werkvrouw gevraagd. 
Vijf halve dagen of drie volle 
dagen per week- Inlichtingen 
sekretariaat V.U. Antwerpen. 
Tel 03-39.92.06. 

ring die wil verdoezelen dat ze de 
Vlaamse gewesten niet geeft wat 
hen toekomt. 

We mochten ons verheugen in 
de aanwezigheid van afgevaardig
den van het provinciaal bestuur. 

Kolportages. 

Op 24 maar t kwamen Geel en 
Ba!en-Neet aan de beurt, door 
groepen uit Antwerpen en Turn
hout. 

Op 31 maar t kolporteerden we 
in Mol ondanks de regen en de 
hulp vanuit Antwerpen die niet 
opdaagde ! Het verkopen van 100 
nummers van « De Volksunie » 
door een groepje van 4 m a n mag 
als een eersterangsprestatie be
schouwd worden ! 

Op zondag 7 april komt Heren-
tals aan de beurt. We doen een 
oproep tot alle jongeren om hun 
naam op te geven als vaste mede
werker voor propagandapoegen, 
aan dhr Roger Verbeek, Taey-
manslaan 36, Turnhout . 

K ATELIJNE-WA VER 
Vrijdag 19 april in zaal Luxe : 

grote filmavond over Vlaamse ge
beurtenissen van de laatste tijd : 
Mars op Brussel, E3-betoging enz. 
Daarna zal Wim Joiissen, alge
meen sekretaris van de Volksunie, 
spreken over de huidige politieke 
toestand. Aanvang 20 uur. De toe
gang IS koste'oos en iedereen is 
welkom, ook tegenstanders. Vra
gen kunnen gesteld worden. 

KESSEL 

De pas gestichte werkgroep deed 
zich reeds flink ge'den. Vooral de 
niet-aflatende vriend André Ver
meulen wist het ledenaantal flink 
vooruit te helj>en Voor wanneer 
de afdeling ? Wordt ze met fan
fare ingehaald ? 

LIER 

De viering van het honderdste 
lid bracht ons een Lierke . Ple-
zierke van de beste dagen. Na een 
klankwaterval waarin Wai-d Ro-
lus, voorzitter Bouwens, Wim Jo-
rissen en Paul Martens zich lieten 
opmerken, schakelde onze technie-
ker Frans Wouters met een druk 
op de knop de allesoverdonderen-
de ge'uidsinstal 'atie in die dan 
sirabolisch werd overhandigd aan 
arr. voorzitter Benard. Arr. sekre
tar is W Luyten kreeg die taak 
van « in-de-bloemenzetter » van 
onze onbaatzaichtige tcchnieker 
en zijn vrouw, lot dat ook ten deel 
viel aan het feestvarken, 100ste 
Ud Holemans. Dan begon de alge
mene pret waar die van Lier 
toonden elk hun feestvarkentje te 
kunnen wassen. 

MECHELEN 

Kolportages. 

Wij herinneren de ploegen Lier, 
Mechelen, groep Heist-Beerzel aan 
de grote kolportage in de gemeen
te Katelijne Waver op zondag 7 
april. 

Bijeenkomst om 9 uur 15, aan 
de kerk van Katelijne-Centrum. 
Iedereen op post. 

WILRIJK 

Door de stuwende werking van 
he t aiT. is tijdens de winter het 
kanton Berchem ontstaan. Bij dit 
kanton behoort, naas t Mortsel en 
Berchem, ook de afdeling Wi'rijk. 
Door het tot s tand komen van dit 
kanton is een reuzestap vooruit 
gezet, vooral voor wat betreft pro
paganda. 

Wij doen een oproep aan alle 
Volksunie - vrienden uit de ge
meenten om zich bekend te maken 
aan onze propagandisten Wij 
s taan dit j aa r en vooral volgend 
jaar voor veel werk; daarom heb
ben wi], buiten de medewerkers 
die nu reeds dag en nacht paraa t 
staan, tientallen vrijwilligers no
dig. Wilr'jk s taa t bekend als een 
goede afdeling. Wilrijk zal nog 
meer bekend worden indien ieder
een zich inspant om de Vlaamse 
gedachte uit te dragen 

U kunt rekenen op het bestuur 
dat U daadwerkelijk steunt. 

Aanmelden bij de voorzitter : 
G. Cells, Juul Moretuslei 310. tel. 
38.42 81. 

BRABANT 

SCHAARBEEK 

Vlaams toneel. 
Op zaterdag 6 april te 19 uur 

voeren De Jonge Toneelliefhebbers 
van Schaarbeek in de feestzaal 
Van Schoorstraat 43 te Schaar
beek (nabij Liedsplein) het spel 
« Twee levenden en een Dode » 
op van Andries Poppe. Regie : Ed-
gard Van den Hauwe 

Ten zeerste aanbevolen aan de 
Brusselse Vlamingen. 

Schaarbeekse Kuituur- en Studie
kring. 

Op maandag 8 april te 20 uur 
geeft deze kring aan de h. 
Brouckx, Directeur van de be
schermde werkplaats « Abilitys » 
voor gehandikapten, de gelegen
heid om, puttende uit schrijnende 
ondervinding, te spreken over zijn 
werk en over de mensen die hi j , 
dank zij aangepaste arbeid, per
soonlijke en morele voldoening wil 
verschaffen. 

WEMMEL 
Op zondag 7 april wordt, weer 

in samenwerking met de werfploeg 
van het kanton Wolvertem. ons 
blad verkocht in Wemmei. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
Vlaamse Schouwburg (Laken-
s t raat ) of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Wemroel. 

SMBDRG 
HALEN 

Sinds verleden week is de afde
ling volwaardig geworden : er 
werden nog een reeks nieuwe le
den aangeworven. Deze afdeling 
heeft werkelijk voorbeeldig ge
werkt. De stichting had in janua^ 
ri plaats en thans hebben de be
stuursleden een voldoende aanta l 
leden ingeschreven om als zelf
standige afdeling te mogen wer
ken. 

We zijn ervan overtuigd dat ze 
het hierbij niet zullen laten. Nog
maals een bewijs dat waar ge
werkt wordt ook resultaat behaald 
wordt. 

HASSELT 

Ons hoofdbestuurslid Renaat 
Vanheusden bracht in de loop van 
de voorbije week een reeks huis
bezoeken ingevolge dewelke weer 
enkele nieuwe abonnementen en 
leden gemaakt werden. De afde
ling Hasselt werkt zeer voorbeel
dig en heeft haa r abonnementen-
aantal bijna verdubbeld sinds be
gin van dit jaar . 
Vlaamse ziekenkas. 

We hebben reeds vroeger gemeld 
dat we een afdeling Ziekenkas gin
gen oprichten te Hasselt. Dit is 
nu gebeurd; het secretariaat wordt 
waargenomen door Mevr Bortels, 
Kuringersteenweg 235, Hasselt; 
tel. 250.68. Het is een wettelijk 
erkende Ziekenkas en we bevelen 
de aansuit ing warm aan. 

MELDERT 
De propagandaplocg van he t 

kanton Herk-de-Stad heeft Volks-
tmiebladen uitgedeeld in de ge
meente. De propaganda di'ingt 
door tot in de kleinste gemeen
ten. 

ST. TRUIDEN 
Lic. Eugeen s'Heren samen met 

Albert Lenaers uit Kerkom heb
ben tijdens de afgelopen week en
kele kontakten gelegd met het oog 
op de verdere uitbouw. 

ZEPPEREN 
Met genoegen delen we mede 

da t zich een actieve propagandist 
uit de gemeente Zepperen heeft 
aangemeld. Hij maakte reeds en
kele abonnementen. 

ZELEM 
Aan de kerk werden Volksunie-

bladen uitgedeeld. Vermelden we, 
dat grotere propaganda zal ge
voerd worden in deze gemeente 
waar zich een interessante mede
werker heeft aangemeld. 

ZONHOVEN 

In aanwezigheid van Ir Renaat 
Vanheusden hie 'den enkele propa
gandisten een beperkte bijeenkomst 
om de verdere propaganda te be
spreken. Ook ontvingen we van 
dhi' Pons Jeurissen, eerste kandi
daat op de senaatslijst bij vorige 
verkiezing, enkele nieuwe led^n 

0-VtAANDEREN 
EBEMBODEGEM 

De organisatoren der vier afde
lingen danken langs deze weg alle 
medewerkers die het hunne hebben 
bijgedragen tot het welslagen van 
het eerste dansfe-^^t der Dender
streek. 

Een speciale bedanking gaat 
naar de schenkers van de honder
den prijzen van de monstertombo
la. De aanwezigheid van senator 
Diependaele en volksve"tegenwoor-
diger Van Leemputten werd zeer 
op prijs gesteld. Bijzonder verheu
gend was de goede stemming on
der de talrijke aanwezigen die 
zich hartelljlt vermaakten. 

GENT 

I n opdracht van het distriktsbe-
stuur van de Volksunie Gent zal 
de jaarlijkse H. Mis ter herden
king van de dood van Dr Borms 
worden opgedragen op zondag 5 
mei te 11 uur 30 m de kerk der 
Paters Dominikanen, Holstraat. 

HAMME 
Mutualiteit « Flandria ». 

Wegens woonstverandering van 
de vroegere sectionnaris B u ^ e n -
hout Paul wordt de mutualiteit 
overgebracht naar de nieuwe sec
tionnaris : Cyr. Van Geertson. 
Landbouwstraat 84, Kamrac. 

Over enkele weken zal de ver
dere werking bekend gemaakt 
worden. 

Uitbetalingen ten huize van C. 
Van Geertsom. 

Alle nieuwe leden worden steeds 
aanvaard. 

ZOTTEGEM 

Zaterdag 20 aprU 1963. eerste 
Volksuniebal in de zaal Parking. 

W^VLAANDlRÈN 

BLANKENBERGE 

Geslaagd dansfeest. 

Het jaarlijks dansfeest, Inge
richt door afdeling Blankenberge, 
mag als geslaagd worden be
schouwd. 

Zaterdag U. dansten honderden 
tot in de morgenuren in zaal 
« ThaJia » op de tonen van het 
orkest « Melodienband », terwijl 
konferencier J Poupaert er de 
nodige stemming inhield. 

De V.U. heeft bewezen dat zij 
te Blankenberge van tel is. 

BRUGGE 
Arr. raadsvergadering. 

Vrijdag 11. ging te Bi-ugge in lo
kaal « Vllssinghe » een arr. raads
vergadering dnor. 

Verscheidene belangrijke punten 
werden onder voorzitterschap van 
J. Van Tulden door G Van I n 
afgehandeld. 

Administratieve en financiële 
verslagen der verscheidene afde
lingen werden voorgedragen. 

Een reglement van inwendige 
orde werd besproken en aangeno
men. 

Tijdens deze bijeenkomst werd 
het startsein gegeven voor het 
Lente-offensief in het arr. dat, 
gezien de reeds behaalde resulta
ten, zeker moet slagen. 

DIKSMUIDE 
Autobusreis naar Antwerpen. 

Op zondag 21-4 wordt een auto
busreis ingericht n a a r de opening 
van het Provinciaal Secretariaat 
te Antwerpen. 

Inschrijvingen worden van nu 
af aanvaard op volgende adressen: 

Ir. A. De Ganck, Wijnendale-
s t raa t 21, Beerst. 

Leo Devreese, Vlaams Huis, 
I jzer laan 83, Diksmuide. 

E. Lootens, Oostmeetstraat, Koe-
kelare. 

GISTEL - ETTELGEM 
Voor enkele weken werd onze 

vriend Meyns Matirits door de cor
rectionele rechtbank van Brugge 
met een voorwaardelijke straf ge
zegend voor aanplakken van de 
« mars op Brussel », op grond van 
het twijfelachtig getuigenis van een 
veldwachter en niettegenstaande 
het feit dat onze medewerker bij 
het plakken niet betrokken was. 

Dit was niet voldoende I Op 15 
maar t verscheen onze vriend op
nieuw voor de rechtbank. Een po
litiek tegenstrever, die de moed 
mist zijn naam bekend te maken 
had de viiend ergens rond vers-
beplakte verkeerstekens gezien, 
waaruit hij besloot dat hij de da
der kende. Met de losse gegevens 
van deze dappere « onbekende » 
t rad het gerechtelijk apparaat in 
werking. 

Maar het dossier scheen de Oos-
tendse rechtbank zo mank samen
gesteld, dat de zaak eindigde met 
een op'opende twist tussen recht
bank en rijkswacht. 

Op 5 april te 9 uur krijgen 
we te Oostende een nieuwe show; 
ditmaaj. met vier rijkswachters. 

KNOKKE 
Bestuursvergadering. 

Op 26 maar t 11. vergaderde het 
afdelingsbestuur 

Voorzitter Raf Declercq, volledig 
hersteld van een zware operatie, 
werd door allen geestdriftig in de 
bloempjes gezet. Er werd een
stemmig besloten, de gemeente 
Heist ernstig aan te pakken en 
er nog voor het zomerverof een 
V.U.-kem uit te bouwen. 

Aan de orde was ook de steun 
aan het « Vlaams Huis », Blisa-
bethlaan 105, Knokke. Men heeft 
met voldoening vastgesteld dat 
het « Vlaams Huis » in de smaalt 
valt bij ae overtuigd- Vlamingen 
te Knokke. 

Er werd beslist ii t « Vlaams 
Huis » permanent van de Leeu
wenvlag te voorzien en uit te botr-
wen tot een trekple'ster voor alie 
Vlaamse toeristen aan de zeer 
verfranstp Oostkust. 

De verantwoordelijke gaf over
zicht inzpke dienstbeioon en de 
goede uitslagen welke reeds wer
den geboekt. 

KORTRIJK 

De Vriendenkring van het VTV 
nodigt alle simpatizanten en vrlea-
den uit tot de filmavond op za
terdag 6 april, In de bovenzaal 
van het « Vlaams Verbond » te 
Kortrijk. 

ELASTIC 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft. 

Weldra rechtstreekse agente 
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zijn nog 
niet bezet : komen hiervoor In 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd la 
metalen ramen 

Voor inlichtingen xlch 
wenden tot : 

J. EBNST-THEUNISSEIf 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
Tel. : (04)79.62.00 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen en 
scholen... enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 

DORT-BiERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men fa 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

n - ^ ' 
Niet verge'.en: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 
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NIEUWE KANSEN EN EEN NIEUW GEVAAR 

D _ ' o O R de uitvinding van de 
stoommochine in de 19de eeuw werd het econo
misch zwaartepunt van Vlaanderen naar Wal
lonië verlegd. De kolen trokken de ijzerertsen 
aan en gaven zo de stoot tot de vestiging van 
de grootnijverheid. Toen echter in het begin van 
de 20ste eeuw ook in Vlaanderen kolenlagen 
werden ontdekt, speelde de economische wet niet 
zoals overal elders ter wereld en kwam er geen 
nijverheid bij de kolenmijnen. Het Albertkanaal, 
dat een tijdlang een Vlaamse eis was, heeft niet 
gediend om de Kempen te industrialiseren, zoals 
argeloze vlaamsgezinden verwachtten, maar in
tegendeel om de gedolven kolen naar de Waalse 
industriecentra te vervoeren. Zo bracht het Al
bertkanaal geen nieuwe rijkdom aan Vlaande
ren, maar verarming door beroving van zijn 
schaarse bodemrijkdom. 

H< [ E T Belgisch grootkapitaal had 
geeo belang bij de industrialisering van de Kem
pen, dat een leverancier van kolen en goedkope 
werkkrachten moest blijven voor de Waalse n i j 
verheid waar de geldmachten hadden geïnves
teerd. < Gedistingeerde » economisten zorgden 
voor een wetenschappelijk alibi en betoogden 
dat het economische onzin was, Vlaanderen te 
industrialiseren. België, zo heette het, was een 
economisch geheel; de ene streek leverde de 
grondstoffen en eventueel de werkkrachten en 
de andere de economische apparatuur. Het was 
voortreffelijke economische politiek, de geïndus
trialiseerde gebieden verder te industrialiseren. 
Deze gebieden waren toevallig Waalse streken 
waar het grootkapitaal geïnvesteerd had. 

De Waalse arbeiders en hun voormannen, 
volkomen belangloos vanzelfsprekend, vonden 
dat de anders zo gehate kapitalisten en bour-
geois-economisten het volkomen aan het rechte 
eind hadden. 

En spijts hun proletarische broederlijkheid 
voor de Vlaamse arbeiders die zij bij sommige 
gelegenheden zo roerend demonstreerden, von
den zij het goed dat de Vlaamse broeders werk
loos bleven ofwel tegen lagere lonen, bij lange 
dagreizen, in hun fabrieken meestal het zware 
ondergeschikte werk kwamen verrichten. 

I LN sommige bedrijven verzet
ten de Waalse arbeiders er zich tegen dat de 
bij andere gelegenheden (terecht) voor har te 
loos uitgekreten patroons bereid waren een 
premie toe te kennen aan de Vlaamse pende
laar» die reeds minder verdienden en langer 
uithuizig waren. De Waalse kameraden had
den namelijk uitgekiend dat daardoor huji e'-
gen eindejaarspremie lichtjes zou worden be
snoeid. 

Het Belgisch grootkapitaal, gesteund door 
de Waalse arbeiders, zou echter nooit de indus
trialisering van Vlaanderen hebben Jtunnen 
verhinderen, hadden zij daarvoor de Belgische 

eenheidsstaat niet als instrument kunnen ge
bruiken. 

De Belgische Staat heeft, door toedoen van 
de drie zich nationaal noemende partijen, in 
afwisselende regeringscoalities ruim 60 miljard 
aan de Waalse mijnen geschonken. 

De Belgische regering heeft bij het open
stellen van de kolenreserves B en C in het Lim
burgs bekken, de economisch ten volle verant
woorde eis afgewezen waarbij deze kolen ter 
plaatse zouden worden verwerkt. 

Daardoor heeft de regering de industriali
sering van de Kempen verhinderd en werkge
legenheid aan Vlaamse arbeiders ontzegd. 

door 

Reimond Mattheyssens 

U EZE waanzinnige en voor 
Vlaanderen uiterst schadelijke politiek zou ver
der zijn gevoerd, waren er geen nieuwe ele
menten gekomen. 

Vooreerst, dat de vindplaats van kolen niet 
meer bepalend is voor de vestiging van groot
nijverheid. Deze kompleksen worden nu in de 
nabijheid van de zee of de grote waterwegen 
aangelegd, waardoor de aanvoer van de grond
stoffen en de uitvoer van de produkten voor
delig en snel kan gebeuren. Hierdoor komt het 
dat grote staalfabrieken te Duinkerke en 
IJmuiden worden opgericht. Dat verklaart 
waarom Sidmar te Zelzate zal worden opge
richt. 

De aardrijkskundige ligging van Vlaande
ren bij de zee en het bestaan van zijn havens, 
betekenen in het licht van de gewijzigde vesti-
gingspolitiek aanzienlijk nieuwe economische 
mogelijkheden. 

Volgens ernstige economische studies zou 
het Beneluxmiddengebied — dat zijn voor 
Vlaanderen : de provincies Antwerpen, Lim
burg en het arrondissement Leuven — een der 
grootste nijverheidsgebieden van Europa wor
den 

Verder is er de gelukkige invloed van de 
s%9)i»-<iationale economische organismen als 
E.E.G. en E.G.K.S. die volgens economische 
normen handelen en o.a. de Belgische regering 
de sluiting van de veroordeelde Waalse mijnen 
hebben opgelegd en de miljardenstroom hebben 
gestremd. 

1 OEN de Waalse mijnen wer
den gesloten, marcheerden de Waalse arbeiders 
op Brussel en eisten dat de imilj arden verder 
in hun mijnen zouden worden weggesmeten, 
hierin gesteund door de mijnbazen. 

Hier trad duidelijk het monsterverbond 
aan het licht tussen de gehate kapitalisten en 
de gesmade proletariers, broederlijk verenigd 
door een stuitende en bekrompen zelfzucht. 

Het buitenland was er nodig om de scha
delijke invloed van de werkelijke machten in 
dit land uit te schakelen. 

De gunstige invloed van de supra-nationale 
organismen speelde eveneens bij de oprichting 
van Sidmar, dat voor de Vlaamse economie 
van grote betekenis kan zijn. De Walen, met de 
M.P.W. op kop, hebben alles in het werk gesteld 
om Sidmar naar Wallonië te krijgen, al zijn 
daar geen werkkrachten voorhanden en al is 
er in de streek van Zelzate een structureel te
kort aan werkplaatsen. 

Het fabeltje van de Vlaamse socialisten 
dat de Waalse arbeiders niet tegen de indus
trialisering gekant zijn, werd door de Walen 
zelf metterdaad gelogenstraft. 

N ATUURLIJK zouden de Waal
se broeders er zich niet tegen verzetten als de 
Vlamingen de productie en zelfs het verbruik 
van peperkoek of azijn bv. wilden opvoeren. 
Maar staalfabrieken, de grondslag van een ste
vige industrie, dat niet; dat moest het m.ono-
polie van de Walen blijven. 

Buiten de gewijzigde toestand in de econo
mie en de invloed van de supra-nationale li
chamen is er nog een belangrijke morele fac
tor : öe groeiende Vlaamse bewustwording. Zij 
is voelbaar uit gesprekken en uit tal van kleine 
dingen en zij culmineerde in twee triomfante
lijke opmarsen, zoals dit land er nog nooit ge
kend heeft, ingericht door een breed front van 
Vlaamse kultuurverenigingen. Verheugend In 
de vernieuwde Vlaamse Beweging is de strijd
bare bezorgdheid voor de Vlaamse economische 
belangen, ais vereiste voor sociale welvaart. 

Om de nieuwe economische mogelijkheden 
voor Vlaanderen te vrijwaren moet de Belgi
sche eenheidsstaat worden vervangen door een 
federale staat, waar de Vlaamse belangen door 
Vlamingen worden behartigd. 

L LN het zicht van onze verhoog
de economische mogelijkheden dreigt he t gevaar 
dat ons enige wapen in deze eenheidsstaat, on
ze numerieke meerderheid, ons uit de handen 
zal worden geslagen, waardoor wij voorgoed 
institutioneel tweederangsburgers zullen zijn. 

Onze enige kans is het federalisme. Wij 
moeten hiervoor een verbeten strijd voeren : 
onze toekomst hangt ervan af. 

HA1I0NA1E lOTEHI 
IDEALE LOTERIJ I 

SPECIALE PAASTRANCHE 1963 

10 MILJOEN 
2 MILJOEN 

2 M I L J O E N 

1 MILJOEN 
en 58.026 loten van 400 tot 500.000 F. 

TOTAAL: 60 MILJOEN! 

HET BILJET 2 0 0 F HET TIENDE 21 F 

'REKKING DINSDAG 16 APRIL TE OOSTENDE 

WAAG UW KANS I 

G.BERGERS 
Zocht voor V uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

herenconfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passend 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

WENTELPOORTEN 
In bont, staal, alainlnliuii 
of plasHek. 
StaodaardoJtToaring ot 
qaar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Hand' o| elektrisehe bediening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 


